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De gemeente Son en Breugel is een project gestart om de leefbaarheid van
Breugel te versterken.
Doel is met name om het centrum van Breugel goed vorm te geven. Er
wordt in het bijzonder gekeken naar de positionering van de functies sport,
sociaal-maatschappelijke voorzieningen en educatie.
PlatOO, het schoolbestuur van onze school, is gevraagd om mee te denken
over de gemeentelijke ambities. Inmiddels heeft bestuursvoorzitter Mw.
Martens gesproken met projectwethouder Dhr. Vortman en is er een gemeentelijke werkgroep samengesteld waar ook een afgevaardigde van
PlatOO in zit.
Ons bestuur staat positief tegenover de wens van de gemeente om de
leefbaarheid van Breugel te versterken. Ze ziet ook mogelijkheden om als
onderwijs samen te werken met andere maatschappelijke instellingen.
Over de eventuele gevolgen voor de huisvesting van de PlatOO-scholen in
Breugel, zijn in deze fase nog geen concrete uitspraken te doen.
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Ties van Heesch is geboren.
Woensdagochtend 7 december ontvingen we
het heugelijke bericht van Laura en Mark dat hun
zoon op dinsdag 6 december om 21.35 werd
geboren.
Het is een gezonde jongen die de naam Ties
draagt. Voor zover wij weten is Ties in het
ziekenhuis geboren, maar gaat het naar
omstandigheden goed met moeder en zoon.
Wij wensen Ties namens ons allemaal een
gouden toekomst en hopen dat hij opgroeit als
een gezond en gelukkig kind. Hij komt in ieder in
een warm nestje waar alle liefde, zorg en
aandacht voor hem zal zijn.
Laura en Mark feliciteren van harte met de
geboorte van Ties en we hopen dat we hem
snel mogen zien.

Op vrijdag 23 december om
12.00 uur begint de kerstvakantie.
Wij zien iedereen op maandag 9
januari 2017 weer terug.
Kersttoneel.
Vrijdagochtend spelen de toneelspelers van de groepen 5-8
toneel voor de andere kinderen van hun eigen groep. Ieder
kind mag 1 gast meebrengen naar het toneel.
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do. 8-12 Fam. Vingerhoets
ma. 12-12 Fam. van Elten
di. 13-12 Fam. Wiekema
do. 15-12 Fam. Smakman
ma. 19-12 Fam. vd Heuvel
di. 20-12 Fam. vd Vleuten
do. 22-12 Fam. vd Akker
ma. 09-01 Fam. Hopstaken
di. 10-01Fam. Finn Buytels
do. 12-01 Fam. Sabander
ma. 16-01 Fam. Ivo Sanders
di. 17-01 Fam. van Stiphout
do. 19-01 Fam. van Minos
ma. 23-01 Fam. vd Klein
di.24-01 Fam. Fidder
do.26-01 Fam. Spaan
ma. 30-01 Fam. Bayens
di.31-01 Fam. Holshuijsen
do. 01-02 Fam. Bearda
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Jarige Jobjes En Jarige Jetjes - december
4
5

Jesse van Korven
Amber Migchels

5
7

6
8
8

Hidde Holshuijsen
Youp Bennink
Niels Swinkels

6
4
2B

8
18

Jet van de Weijdeven 6
Alex Egelie
8

18
19
20

Jesper Koog
Sterre Beurskens
Anne Lodewijks

3
7
4

21
24

Maartje Bakker
Linde Rademakers

8
5

29
29

Jesse Bax
Marieke Sanders

3
8

Van harte
gefeliciteerd met je
verjaardag en
geniet ervan in deze
drukke maand. Het
is vooral ook jouw
verjaardag!!

Gymrooster okt./nov.
• wo. 07-12 - gr. 4&5
• wo.14-12 - gr. 5&6
• wo. 21-12 - gr. 4&5
Kinderen van groep 3-4-5 gaan te voet.
Kinderen van groep 6-7-8 gaan op de fiets.

Donderdag 22 december tussen 17.50-20.15 uur kerstfeest op De Krommen Hoek.
Studiedag voor leerkrachten (hele dag)
Woensdag 18 januari zijn alle kinderen vrij van school i.v.m. een studiedag voor leerkrachten.

vrije vrijdagmiddagen
23 dec.

20 jan.

3 feb.

17 feb.

31 mrt.

21 apr.

16 juni

30 juni

Prachtig versierde school
Nog maar net is Sinterklaas terug naar Spanje of
de kerstperiode breekt aan. Een prachtige,
sfeervolle tijd met heel veel gezelligheid. Deze
gezelligheid zien we terug op school in de vrolijk
versierde gangen, aula en speelzaal. De creativiteit van de dames kreeg alle kansen en maakt
dat alle lampjes, lichtjes en ballen kunnen
flonkeren, glimmen en glinsteren in het donker.
Dames jullie hebben eer van je werk!

Wij wensen iedereen een vrolijk
kerstfeest, een gezellige jaarwisseling
en een fantastisch 2017.
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Community singing
Donderdag 15 december gaan we weer samen zingen met de hele school. Iedereen zal
begrijpen dat er vooral kerstliedjes gezongen zullen worden. Niet alleen de gangbare
kerstliederen staan op het repertoire, ook de iets populairdere en modernere versies
komen aan de beurt.

Beeldend Vormen Thema's 2016-2017
•
•
•
•
•
•

Vuurwerk
Serpentines
Vogeltjes
Hij wordt 50
Een kei in kleuren
IJs

Kunstzinnige oriëntatie - Beeldend
vormen

Vrijdag 16 december is het volgende thema
van het domein Beeldend Vormen aan de
orde. Het thema is Stalletjes en de rest.
Het kan niet missen of het wordt zichtbaar dat
kerstmis alles te maken zal hebben met dit
thema.

Jeugdgemeenteraad.
De installatie van de jeugdgemeenteraad S&B is een feit. Op
de foto alle raadsleden, met hun voorzitter (de burgemeester).
Son en Breugel neemt de JGR uiterst serieus. Men heeft de
bedoeling hun inbreng op haalbaarheid en betaalbaarheid te
toetsen. Men maakt ook serieus werk in het te begeleiden van
de kinderen in hun nieuwe functie.

Kerstfeest op De Krommen Hoek
Donderdag 22 december organiseert de evenementencommissie een fantastisch kerstfeest. Alle kinderen
worden op z’n vroegst om 17.50 op school verwacht in
hun mooiste kleren.
Alle klassen zullen prachtig versierd zijn, want er wordt
een buffet georganiseerd voor én door elkaar. Na het
buffet zal er een geweldige act worden opgevoerd waarbij kinderen actief betrokken worden.
Tijdens de show komen alle papa’s en mama’s naar het
plein voor de school. Daar staat een lekker glaasje
glühwein, warme chocomel, of iets anders klaar, om het
wachten op de kinderen te verkorten.
Rond 20.00/20.15 uur wordt de avond afgerond en mag
iedereen naar huis. Zelfs aan een lange dag komt een
eind.
Een dezer dagen ontvangen alle kinderen een uitgebreid
programma met de details over het buffet en waar ieder
voor moet zorgen om de avond te doen slagen.

IJsfeest 2016
Op maandag 19-12 en donderdag 22-12 zijn we alweer
voor de 5de keer uitgenodigd voor een gratis schaatsuurtje
op de kunstijsbaan op het kerkplein in Son. De afspraken
zijn gelijk aan die van vorig jaar. Groep 3-5-7 gaan op
maandagmiddag. Groep 4-6-8 zijn op donderdagmiddag
aan de beurt. Uiterlijk volgende week ontvangt u het
volledige programma.

Volgende ouderinfo Donderdag 12 januari 2017
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Bedankt Sinterklaas…..
Een geweldige tijd ligt achter ons. Onze hartelijke dank aan alle mensen die hun
uiterste beste hebben gedaan om het een zo leuk mogelijke periode te maken.
Natuurlijk bedanken we in het bijzonder de Sintcommissie; zij zijn de motor achter
het feest en zorgen ervoor dat alle anderen actief worden om het nog beter te
maken. Zonder hen kunnen we niets, want leerkrachten hebben deze ondersteuning
keihard nodig.
Speciale dank aan die mensen die niet persé direct betrokken zijn bij onze school,
maar wel hun inzet hebben gegeven, precies net op die dag dat Sinterklaas ons
bezocht.
We bedanken vanzelfsprekend de oudervereniging voor de financi le bijdrage. We
zouden anders niet naar de Weverkeshof en het kasteel in Helmond kunnen, terwijl
het onvergetelijke uitstapjes zijn. We bedanken de klassenouders die meer dan
gemiddeld in deze tijd actief zijn. We bedanken de toneelouders, die 4 prachtige toneelstukjes in de onderbouw instudeerden. Dank ook aan alle ouders die, soms nog
op stel en sprong, hielpen met het bakken van de pepernoten en de EMTE voor de
gastvrijheid en gebruik van de oven Tenslotte bedanken we alle ouders van de
bovenbouwers die hielpen bij het rijmen, dichten en knutselen.
We sloten geweldig af met het hoogtepunt van deze periode; het bezoek van sinterklaas. De hele dag bleef Sint op school en kon zodoende op zijn gemak alle
groepen met een bezoek vereren.
En dan is nu de tijd aangebroken dat we alle aandacht richten op de laatste dagen
van december. Ook dit belooft een prachtige avond te worden, waarin delen met
elkaar het centrale thema zal zijn.

Vervanging Laura,
Tijdens het zwangerschapsverlof van Laura hebben we maar liefst 2 dames bereid gevonden om
haar te vervangen. Op maandag en woensdag is Ellen aanwezig. Op dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend is Margriet op school.

Hoi allemaal,
Ik stel mijzelf even voor. Ik
ben Ellen Brans en 38 jaar. Ik
ben getrouwd met Michel en
samen hebben we drie kinderen Lucas 9 jaar, Iris 7 jaar
en Sarah 5 jaar.
Mijn hobby’s zijn een beetje
fr belen met van alles en
nog wat en sinds kort heb ik tennisles, om de kleine
kneepjes en regels weer eens opnieuw te leren,
super leuk om te doen.
Ik vind het heel gezellig om op maandag en
woensdag op De Krommen Hoek als onderwijsassistente te mogen werken. Ik sta afwisselend in
groep 1-2, groep 3 en groep 5.
Groetjes Ellen Brans

Nieuwe gezichtjes

Hoi!
Ik ben Margriet Boersma, wonend in Gerwen, een
betrokken en enthousiaste gehuwde moeder van drie
lieve en sportieve zonen van 7, 9 en 11 jaar. Als
onderwijsassistente vervang ik sinds begin november
Laura op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Op die
dagen ben ik m.n. werkzaam in de kleutergroepen en in
groep 3 en 5. Ik vind het een uitdaging en heb er plezier
in om kinderen die begeleiding te geven die ze nodig
hebben om zich lekker in hun vel te voelen en zich
verder te kunnen ontwikkelen. Leuk, om hier de komende tijd op De Krommen Hoek een bijdrage aan te mogen
leveren!
Naast het feit dat ik geregeld bij mijn kinderen op het
voetbalveld te vinden ben, vind ik het heerlijk om te
fietsen of te wandelen, gezelschapsspelletjes te spelen
en creatief bezig te zijn. Met veel plezier werk ik ook
een ochtend in de week op een peuterspeelzaal en help
ik waar nodig op de school van mijn eigen kinderen.
Tot ziens! Margriet

Geen nieuwe gezichtjes gezien deze maand. Na de kerstvakantie stromen er wel weer nieuwe kinderen in. Dan
verwelkomen we Jens en Liv.
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Van de Oudervereniging

Penningmeester gezocht!!

Houd je van cijfertjes? Heb je een avondje in de week tijd over? Wil je precies
weten waar de ouderbijdrage aan besteedt wordt? En vind je het leuk om een aantal
keer per jaar met het bestuur te vergaderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De huidige penningmeester (Mari lle de Wit) wil bij de volgende ALV (juni 2017) het
stokje overdragen. Hoe eerder iemand zich aanmeldt, hoe beter Mari lle haar taken
kan overdragen. Kort gezegd houden de taken in: ouderbijdrage innen, begroting
opstellen, jaarrekening opstellen, overleg met directie en de diverse commissies
over de bestedingen. Bij belangstelling of vragen kun je een email sturen naar
marielle.de.wit@hotmail.com of OV@bskrommenhoek.nl.

Compliment aan de commissies
Het bestuur is hartstikke blij met al die actieve commissies. De Sintcommissie heeft
afgelopen maandag voor een schitterende dag gezorgd voor alle leerlingen. De
Versiercommissie heeft met wat extra hulp van ouders de school omgetoverd van
het ene decemberfeest naar het andere decemberfeest: de Kerst. De
Evenementencommissie is hard bezig met de voorbereidingen van het Kerstfeest.
De Tuincommissie heeft de ongeveer drie miljoen herfstblaadjes van het schoolplein
weggeblazen. De Biebcommissie gaat binnenkort naar De Boekenberg om weer
nieuwe boeken aan te schaffen voor de schoolbieb, gefinancierd uit de
ouderbijdrage. Allemaal geweldig bedankt voor jullie inzet!

Werken met Schatkist in groep 1-2
Sinds september van dit jaar hebben we onze methode
Schatkist vernieuwd. We werken nu met de allernieuwste
versie, waarbij er veel gebruik wordt gemaakt van de digitale
leeromgeving. Deze nieuwe versie sluit aan bij de versie
Veilig Leren lezen, die we in groep 3 gebruiken. Vier keer per
jaar over een periode van 4 a 5 weken, werken we een
thema hiervan uit.
In september zijn we begonnen met het thema Start, om
kennis te maken met Pompom, zijn nichtje Loeloe, oma en
zijn buurjongen Tim. In de tuin van oma staat het bijenhotel
van Zoem, waaruit iedere keer een letter centraal staat.
Hiervoor maken we dan een letterkast in de klas, waarvoor
allerlei voorwerpen gezocht worden beginnend met die letter.
In januari starten we met het tweede thema Gezondheid met
als ankerthema ‘Au’. Het thema begint met het verhaal ‘Tom
Andersom’.
Tom is op weg naar school. Hij loopt niet vooruit, maar
achteruit. Dat is best lastig, want hij ziet niet waar hij zijn
voeten neerzet. Soms botst hij met zijn rug tegen een
lantaarnpaal. Of tegen een boom of tegen een struik. Maar
meestal gaat het goed.

Groep 1-2A in de spotlights
De afgelopen 3 weken hebben we het thema Sinterklaas op school
gehad, met als afsluiter de oergezellige sinterklaasviering van
maandag 5 december.
Tijdens deze periode hebben we allerlei leuke activiteiten gedaan. Zo hebben we pepernoten gebakken en mochten
we onze schoen zetten. De dag daarna waren 2 pieten op bezoek om een traktatie uit te delen. Ook zat in iedere
schoen het recept van Wellespiet, Op 5 december kwam de Sint aan met de huifkar, maar zonder Pieten. De
kinderen met een S in de naam mochten mee in de huifkar. Toen de Pieten gevonden waren kon het feest beginnen.
Groetjes van groep 1-2A. Thijs A., Machteld, Kaeden, Max, Hugo, Jelle, Tess, Renske,
Elise, Anna Luise, Evelien, Luuk, Ruben, Emma, Mees, Kim, Pieter, Ymke, Thijs S., Dana en
Marieke.
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