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Ouderinfo
Voor ouders en kinderen van De Krommen Hoek
___

Vaste rubrieken
In dit nummer vinden jullie de vaste rubrieken:
- Het TSO-rooster t/m de kerstvakantie
- Nieuws van de PeuterSpeelZaal
- Nieuws van de Oudervereninging
- Vrije (mid)dagen de komende periode

Maar ook…..
- Opbrengsten studiedag
- Afscheid Atie
- IB op De Krommen Hoek
- Brainstormsessie met ouders over lerarentekort
- Formatie van groep 4
- Ouderbijeenkomst over educatief partnerschap
- MR
- Sinterklaas
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Opbrengsten studiedag
Op woensdag 10 oktober waren de kinderen lekker vrij en hebben zij kunnen genieten van het
mooie weer. Op school is het team aan de slag gegaan met het onderzoeken van verschillende
onderwijsconcepten. Daarbij hebben we ook gekeken welke onderwijsideeën en visies onze
collega-scholen in Son en Breugel nastreven. Het was een hele positieve en constructieve dag!
Tijdens de volgende studiedag op woensdag 14 november gaan wij diverse PlatOO-scholen
bezoeken en kijken hoe zij de visie van PlatOO terug laten komen in de dagelijkse praktijk.
Vanuit hier bekijken wij wat wij hiervan op De Krommen Hoek ook graag terug zouden zien en
op welke manier we hier vorm aan zouden kunnen geven. We kijken er erg naar uit om nieuwe,
inspirerende ideeën op te doen!

Afscheid van Atie
Op vrijdag 12 oktober was de dag helaas aangebroken dat wij afscheid moesten nemen van Atie
Hoekstra. Atie heeft maar liefst 22 jaar bij ons gewerkt. Voorheen als Remedial Teacher (RT’er),
maar de laatste jaren vooral als Intern Begeleider (IB’er). Atie was een kei van een IB’er, die zich
altijd voor 100% heeft ingezet voor de school, kinderen en collega’s.
Op de dag van het afscheid heeft Atie alle kinderen
getrakteerd op iets lekkers en heeft zij daarna, samen
met haar kinderen en kleinkinderen, kunnen genieten
van het beroemde (en beruchte) lerarentoneel, waarbij
deze keer ook oud-collega’s Ian, Riet, Yvonne en Marke
te zien waren.
Met de collega’s hebben we de dag feestelijk afgesloten
met een lunch en cadeautjes. We willen Atie nogmaals
bedanken voor al haar inzet en positiviteit van de
afgelopen jaren. Wat gaan we haar missen!

IB op de Krommen Hoek
Nu Atie aan het genieten is van haar welverdiende pensioen komt er in de formatieruimte vrij
voor 1 dag. Daarom zal Marianne voortaan de woensdag besteden aan IB-taken en is Gerard op
woensdag in groep 7. Manita zal op woensdag werkdrukverlagende werkzaamheden verrichten.
Het kan dus gebeuren dat u Manita op woensdag in de groep van uw kind ziet in plaats van de
vaste leerkracht.
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Brainstormsessie met ouders over het lerarentekort
Het lerarentekort is een groot, landelijk probleem. Voorzien wordt dat dit in de toekomst voor
nog meer obstakels gaat zorgen in het basisonderwijs. Tijdens de ouderinformatieavond van
donderdag 21 september hebben wij ouders uitgenodigd om met ons mee te denken over
mogelijk oplossingen en alternatieven voor dit probleem. Een vijftal ouders heeft zich hiervoor
aangemeld en we kunnen inmiddels terugkijken op een geslaagde brainstormsessie met deze
personen.
Een kant-en-klare oplossing was niet te geven, maar er zijn veel tegemoetkomingen geopperd,
zoals het geven van workshops, het werken in onderwijsunits (bijvoorbeeld 3 groepen met 2
leerkrachten) en het structureel inzetten van ouders die in de groepen kunnen ondersteunen.
Deze plannen zijn gecommuniceerd naar het team en een speciale werkgroep gaat aan de slag
om een aantal ideeën wat concreter uit te werken en te vertalen naar de praktijk.

Formatie van groep 4
Zoals u weet treft het lerarentekort ook de Krommen Hoek. In groep 4 was helaas geen leraar
beschikbaar voor vrijdagmiddag. Gelukkig was Hanneke Horvers (leerkracht van groep 1) bereid
om de vrijdagmiddagen extra te werken om groep 4 les te geven tot de herfstvakantie. Wij
willen Hanneke hier erg voor bedanken!
Na de herfstvakantie wordt groep 4 op de vrijdagmiddagen gekoppeld aan groep 5. Groep 4 en 5
werken dan met een leerkracht en een onderwijsassistente. De groepen beginnen apart, waarbij
groep 4 aan de slag gaat met het zelfstandig verwerken van de opdrachten van technisch lezen
(Estafette) en groep 5 met geschiedenis. Daarna komen de groepen samen en werken aan een
creatieve opdracht, zoals handvaardigheid, tekenen of drama.
De vacature voor een leerkracht op vrijdagmiddag blijft bestaan, dus als er nog kandidaten
komen, heeft dat altijd onze voorkeur.
Tevens roepen wij de ouders van groep 4 en 5 op om te komen helpen bij de creatieve opdracht
vanaf 14.00 uur, zodat er nog meer handen in de klas zijn. U kunt hiervoor mailen naar Marly
(m.verbakel@bskrommenhoek.nl), of naar Marieke (m.vanrijn@bskrommenhoek.nl) .

Ouderbijeenkomst over educatief partnerschap
Naar aanleiding van de ouderbijeenkomst van donderdag 20 september willen wij u uitnodigen
om op woensdagavond 21 november van 19.30 uur tot 21.00 uur de dialoog met elkaar aan te
gaan over educatief partnerschap. Wij willen dit doen in de vorm van een Lagerhuisdebat,

waarbij we meningen gaan uitwisselen aan de hand van stellingen. Koen zal deze avond leiden
en tevens het proces van het debat begeleiden.
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Na deze avond kunnen wij de meningen inventariseren en dit meenemen in de toekomstige
visie van de school.

Medezeggenschapsraad
Inmiddels is de huidige MR samengekomen voor hun eerste vergadering. Ook Koen was namens
de directie afwezig.
De MR-vergaderingen zijn gepland en vinden plaats van 19.00 uur tot 20.00 uur op:
- Woensdag 10 oktober 2018
- Woensdag 7 november 2018
- Donderdag 13 december 2018
- Woensdag 6 februari 2019
- Woensdag 10 april 2019
- Woensdag 5 juni 2019

Sinterklaas
Het duurt nog even, maar de Goedheiligman is op 17 november weer in het land. De Krommen
Hoek pakt het dit jaar iets anders aan. Waar de suprisepieten voorheen de surprises van de
onderbouw verzorgden, hebben we er dit jaar voor gekozen om een bovenbouwgroep aan een
onderbouwgroep te koppelen om gezamenlijk iets te knutselen in een bepaald thema en hier de
klas mee aan te kleden. Dit vindt plaats op vrijdagmiddag 16 november, zodat het lokaal op tijd
in de Sinterklaassfeer is gebracht. Op deze manier zetten wij coöperatieve werkvormen in om de
samenwerking te bevorderen tussen het jonge en oude kind en kunnen we langer genieten van
de versieringen die gemaakt zijn door de kinderen zelf.
De kinderen van de bovenbouw maken wel surprises voor elkaar. Per groep worden er lootjes
getrokken en elk kind krijgt van de oudervereniging €3,50 mee naar huis
waar hij/zij zelf iets voor mag kopen. Dit cadeautje wordt dan verwerkt
in een surprise. U krijgt een bericht van de leerkracht als de lootjes
getrokken zijn en het geld door de oudervereniging mee naar huis is
gegeven.
Meer informatie over het Sinterklaasfeest volgt ter zijner tijd.
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TSO-rooster t/m de kerstvakantie
Donderdag

25-10 Finn Buytels

Maandag

29-10 Jochem de Folter

Dinsdag

30-10 Pieter, Katrijn en Cato Kool

Donderdag

01-11 Vera en Lucas Hurkmans

Maandag

12-11 Tygo en Senne Verhoeven

Dinsdag

13-11 Rik Modderkolk

Donderdag

15-11 Kayla en Lynn van der Hofstad

Maandag

19-11 Sanne Vingerhoets

Dinsdag

20-11 Amber en Owen Rooijakkers

Donderdag

22-11 Nora en Wiebe de Bonth

Maandag

26-11 Wessel en Bo van den Heuvel

Dinsdag

27-11 Tygo de Wit

Donderdag

29-11 Eline Smakman

Maandag

03-12 Ben en Lasse van de Staaij

Dinsdag

04-12 Janneke en Thijs van Son

Maandag

10-12 Twan Souren

Dinsdag

11-12 Aaron en Iris Artz

Donderdag

13-12 Anne-Luisa en Rafael van Maasakkers

Maandag

17-12 Quinty Doll

Dinsdag

18-12 Ruben Wiekema

Donderdag

20-12 Teun Bertholet
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Nieuws van de Peuterspeelzaal
De Peuterspeelzaal (PSZ) werkt intensief samen met
groep 1,2 en 3 en werken ook samen aan het nieuwe
thema ‘Smakelijk eten’. Ook is er in het lokaal van de
PSZ een mooie markt ingericht.
Verder willen we de ruilkast nog even onder uw
aandacht brengen. In deze kast staan diverse boeken voor peuters en kleuters, die meegenomen
mogen worden om thuis te lezen en te bekijken. Als je klaar bent met het boekje zet je hem
terug in de kast, zodat een ander kind er plezier van kan hebben. Als ouders zelf thuis nog
boeken hebben die niet meer gelezen worden kunnen deze ook in dit kastje worden gezet, zodat
andere kinderen er weer plezier van kunnen hebben. We hopen dat de boekenkast gevuld blijft
en dat we af en toe ook nieuwe titels terug kunnen vinden.

Nieuws van de oudervereniging
TSO
Vanaf januari zoekt de TSO een vaste overblijfkracht voor één of twee dagen per week. De taken
houden in dat je aanwezig bent van 11:45 uur tot ongeveer 13:15 uur en toeziet bij de lunch en
samen met de kinderen naar buiten gaat. Overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding
en eventuele eigen kinderen mogen gratis overblijven. Bij interesse graag contact opnemen met
Nicol van Kessel via n.vankessel@bskrommenhoek.nl of via OV@bskrommenhoek.nl.
Bibliotheekcommissie
Op woensdag 24 oktober gaat de bibliotheekcommissie naar de kinderboekenwinkel De
Boekenberg in Eindhoven om weer een heleboel leuke boeken uit te zoeken voor de
schoolbibliotheek. Zodra de biebcommissie de boeken heeft bestickerd en geregistreerd,
kunnen ze uitgeleend worden. De boeken worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage.
Sinterklaascommissie
Deze commissie is alweer hard aan het nadenken hoe dit jaar het feestje gevierd gaat worden
met Sinterklaas en de Pieten.
Tuincommissie
De tuincommissie heeft in voorgaande weken onkruid gewied, lavendel rondom het
insectenhotel gezet en de door buxusmot aangetaste buxushaag weggehaald. Binnenkort komt
er een nieuw haagje. Ook gaan binnenkort de kleuters bloembolletjes poten met voormalige juf
Yvonne, zodat we in het voorjaar weer kunnen genieten van mooie bloemen. Bloembollen en
plantjes worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage.
Versiercommissie
De aula is weer prachtig versierd om in de herfststemming te komen.
Kampcommissie
De kampcommissie heeft haar taak voor dit schooljaar er al opzitten. Groep 6,7 en 8 zijn van 26
t/m 28 september op kamp geweest in kampeerboerderij De Leijgraaf in Vorstenbosch. Het was
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een fantastisch kamp zonder ongelukken en ongeregeldheden. Hieronder is er meer over te
lezen.
Commissie in het zonnetje
Dit schooljaar zet het bestuur van de oudervereniging
alle commissies een keer in het zonnetje. Deze keer de
kampcommissie.

De kampcommissie bestaat uit de leerkrachten van groep 6,7 en 8 een aantal ouders. De
desbetreffende klassenouders gaan ook mee op kamp. Verder zijn er nog héél veel ouders nodig
bij het heen en weer fietsen naar de kamplocatie, het vervoer van de bagage, de sportdag, het
avondspel en het muziek draaien tijdens de bonte avond.
Dit schooljaar is voor het eerst het kamp aan het begin van het schooljaar gehouden in plaats
van aan het einde. Eén van de voordelen is dat de leerkrachten de leerlingen goed leren kennen.
En andersom natuurlijk ook. Een ander voordeel is dat de kans op heet weer minder groot is.
Het kamp begon inderdaad voor veel kinderen met handschoenen aan tijdens de fietstocht,
maar daarna heeft iedereen genoten van prachtig nazomer-weer.
De kampcommissie zorgt voor de organisatie van het kamp en bedenkt het programma. Vaste
elementen zijn meestal: zelf pannenkoeken bakken, een avondspel in het bos, in groepjes het
avondeten inkopen en zelf klaarmaken, een sportdag en een bonte avond met muziek en
optredens. Het kost enorm veel tijd om alles voor te bereiden, de boodschappen te doen en alles
ook weer op te ruimen. Bedenk maar eens hoeveel boterhammen zo’n 75 kinderen kunnen eten.
Maar het is enorm gezellig en hartstikke leuk om alle kinderen met elkaar te zien spelen. Dit
jaar was het kamp zeer geslaagd. Dat kwam door het mooie weer, de ontzettend leuke locatie,
de leuke groep kinderen, de enthousiaste hulpouders en natuurlijke ook door de inzet en het
plezier van de kampcommissie.
Heel veel dank aan de commissieleden én alle hulpouders!
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Vrije vrijdagmiddagen en studiedagen komende periode
De vrije vrijdagmiddagen zijn reeds met u gedeeld per e-mail. Ook op de website zijn deze terug
te vinden:
Vrije vrijdagmiddag: vrijdagmiddag 9 november
Studiedag: woensdag 14 november

