Nieuwsbrief 2
25 September 2018

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
- Vrije (mid)dagen de komende periode

Maar ook…..
- Schoolkamp 26, 27 en 28 september voor groep 6, 7 en 8
- Mad Science
- Bijeenkomst tussen ouders, MR en team
- Inspectiebezoeken PlatOO
- 10-Minutengesprekken schooljaar 2018-2019
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Schoolkamp groep 6,7 en 8
Morgen is het zo ver: de kinderen van groep 6,7 en 8 gaan samen met hun leerkrachten en
begeleiders op schoolkamp! Dit jaar dus in het begin van het jaar en niet, zoals jullie van ons
gewend zijn, aan het einde. Een schoolkamp is een waardevol gebeuren: nieuwe vriendschappen
worden gesloten, kinderen leren samenwerken met de kinderen van andere groepen, de
leerkrachten leren de kinderen op een hele andere manier kennen en dat geldt ook andersom.
Bovendien is het ook nog eens heel erg gezellig, leuk en ongedwongen. De weersvoorspellingen
zijn ook nog eens ontzettend goed en we hebben er allemaal heel erg veel zin in. Let nog even
op de volgende, praktische zaken:
- Je spullen inleveren kan op dinsdag tussen 18.00 uur en 18.30 uur.
- Denk aan een zaklamp voor het avondspel.
- Zorg dat je fiets tiptop in orde is.
- Zorg dat je licht op je fiets hebt voor als we ‘s avonds uit het bos terugfietsen naar de
kamplocatie.
- Je zwemspullen doe je in een aparte tas, zodat je deze vrijdag op de fiets mee kan nemen naar
het zwembad.
- Vergeet je sportkleding niet mee te nemen voor de sportdag op donderdag.
Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom om ons morgen om
08.45 uur uit te komen zwaaien! Vrijdag zijn we rond 15.30 uur op school.

Bijeenkomst tussen ouders, MR en team
Afgelopen donderdag 20 september, heeft u de gelegenheid gehad kennis te maken met de
nieuwe directie en de MR. De avond is voorspoedig en zeer positief verlopen. Koen heeft zijn
indrukken gedeeld van de school en zijn opdracht en tijdspad toegelicht. De MR heeft zich
voorgesteld en daarnaast heeft Manita gesproken over de rol van het team in de
schoolontwikkelingen.
De ouders hebben een uitnodiging ontvangen om mee te denken over het regelen van de TSO
vanaf het schooljaar 2019-2020 en over het omgaan met het landelijke lerarentekort. Hier zijn
al een aantal reacties op gekomen. Wij hebben begrip voor alle ouders die niet aanwezig konden
zijn afgelopen donderdag. Deze zijn ook van harte welkom om het ons mee te denken en
kunnen zich uiteraard ook opgeven bij Marieke door te mailen naar
directie@bskrommenhoek.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

3

Mad Science
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Krommen
Hoek, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We hebben genoten van een spectaculaire show op 18 september.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis
met de wetten van Newton en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over
onze aardkorst. Experimenteer met lucht, maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag
met ‘coole’ proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen
voorbij komen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen
en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in het lokaal van groep 7.
Data van de cursus:
Dinsdag 23-10-2018
Dinsdag 30-10-2018
Dinsdag 06-11-2018
Dinsdag 13-11-2018
Dinsdag 20-11-2018
Dinsdag 27-11-2018
Starttijd: 15.30 uur (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt t/m 2 oktober.
Deelname bedraagt 72,50 euro per kind, inclusief goodies, leskaarten en Mad Science
polsbandje.
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Inspectiebezoeken PlatOO
PlatOO heeft van de onderwijsinspectie een mooie beoordeling gekregen. Wij, als Krommen
Hoek, hebben vorig jaar bezoek gehad van de inspectie voor een zogenaamd thema-onderzoek
rondom spelling, lezen en dyslexie. Ook bij ons was de inspecteur zeer positief over het aanbod
van ons lees- en spellingonderwijs en kregen we complimenten over de sfeer in onze school.
Om te vieren dat PlatOO in het algemeen goed beoordeeld is, heeft PlatOO afgelopen vrijdag
een feestje georganiseerd in Het Speelhuis in Helmond. Medewerkers hebben hier een
exclusieve rondleiding gekregen met aansluitend een drankje.

10-Minutengesprekken schooljaar 2018-2019
Zoals jullie misschien wel gezien hebben in de vernieuwde kalender die mee is gegeven aan uw
kind, zijn de 10-minutengesprekken voor dit jaar wat anders gepland dan u van ons gewend
was. Voor de groepen 1 en 2 vinden er dit jaar portfoliogesprekken plaats tussen kind, ouders en
leerkracht. Hiervoor moet uw kind dus mee naar school komen, zodat hij of zij, samen met de
leerkracht aan u kan vertellen waar er in de klas aan gewerkt is. De gesprekken worden
gedurende een week gepland in week 12 en week 25.
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt u als ouder door de leerkracht geïnformeerd over de voortgang
van uw kind, naar aanleiding van het rapport en de behaalde resultaten. Uiteraard kunnen er
ook dingen besproken worden die niet op het rapport staan, zoals bijvoorbeeld de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind is niet bij het gesprek aanwezig. Deze gesprekken
vinden ook plaats in week 12 en 25, op maandag en woensdag.
Voor alle groepen geldt dat oudergesprekken gehouden worden na schooltijd, tot ongeveer
17.00 uur. Wij merken de laatste jaren dat oudergesprekken soms niet af worden gezegd door
ouders en willen jullie daarom vriendelijk vragen dit wel tijdig te doen, omdat wij hiermee
rekening houden in ons rooster. Alvast hartelijk dank hiervoor!
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TSO-rooster t/m de kerstvakantie
Maandag

1-10

Jurre en Fenne van Willigen

Dinsdag

2-10

Finn en Mika van den Heuvel

Donderdag

4-10

Tess en Cass Kempenaar

Maandag

8-10

Niels Swinkels

Dinsdag

9-10

Stijn en Luuk Stekelenburg

Donderdag

11-10 Tygo en Zoë Jansen

Maandag

22-10 Pleun en Joep Hopstaken

Dinsdag

23-10 Sia van Hoek

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
Peuters en kleuters lezen samen boekjes, ontdekken de typemachine en leren krabbelen met
een veer. Schrijven kunnen we spelenderwijs allemaal leren.

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:
Studiedag: woensdag 10 oktober
Vrije vrijdagmiddag: vrijdagmiddag 12 oktober

