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Ouderinfo
Voor ouders en kinderen van De Krommen Hoek
___

Vaste rubrieken
In dit nummer vinden jullie de vaste rubrieken:
- Nieuws van de oudervereniging
- Het TSO-rooster van november en december
- Nieuws van de PeuterSpeelZaal
- Vrije vrijdagmiddagen en studiedagen

Maar ook…..
- Sinterklaas
- Kerst

- Opbrengsten studiedag 11 november
- Uitnodiging ouderbijeenkomst 21 november
- Vrijdagmiddag in groep 4
- Kookeiland
- Marieke van Laarhoven zwanger!
- Schoolfruit
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Sinterklaas
Vanaf 19 november leven we op de Krommen Hoek helemaal in de gezellige Sinterklaassfeer! U
heeft vast gezien dat de school daarvoor erg leuk versierd is, met veel dank aan een paar
ouders!In deze sinterklaasperiode gaan we zoals ieder jaar weer een aantal leuke dingen doen,
namelijk:
- Op donderdag 22 november mogen alle kinderen hun schoen zetten in de klas en hopen we
natuurlijk met elkaar dat Sinterklaas en zijn Pieten die avond een bezoek brengen aan onze
school!
- Op vrijdag 23 november gaan voor een keer de deuren daarom pas om 8.30 uur open! Hierna
hebben alle klassen een pietenactiviteit.

- Dinsdag 27 november gaan de groepen 1 en 2 een bezoek brengen aan het Weverkeshof in
Nuenen. Zij gaan met eigen vervoer.

- Woensdag 28 november zijn de groepen 3 en 4 uitgenodigd om een kijkje te nemen in het

kasteel van Sinterklaas in Helmond. Hiervoor hebben we een bus kunnen regelen. We zullen pas
rond half een weer terug zijn op school.
- In deze periode gaat iedere groep traditiegetrouw allemaal een keer pepernoten bakken.
- Op vrijdagmiddag 30 november wordt het Sinttoneel van de groepen 1 t/m 4 opgevoerd in

de speelzaal. De ouders van de kinderen die optreden zijn van harte welkom. Bij de groepen zal
een lijst hangen met daarop de namen van de kinderen die meedoen.
- Op woensdag 5 december verwachten we dat Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek brengen

aan ons op de Krommen Hoek. We verwelkomen Sinterklaas en zijn Pieten deze ochtend aan de
achterkant van de speelplaats. Bij deze vragen we u om daar te verzamelen, met de kinderen op
de voorgrond en u op de achtergrond. Onder leiding van DJ Giel zingen we dan samen gezellige
Sinterklaasliedjes, in de hoop dat Sinterklaas en de Pieten de weg naar de Krommen Hoek weten
te vinden! I.v.m. de aankomst van Sint qua vervoer, vragen we u vast bij deze of u uw fiets voor
een keer voor de lokalen van groep 7-8 wilt zetten. De kinderen kunnen hun fiets gewoon op de
vaste plekken in de fietsrekken zetten. Na het ontvangst, rond 8.50 uur, bedanken we u voor het
mee ontvangen van Sinterklaas en zijn Pieten en dan zal de Sinterklaasviering binnen met de
kinderen, de klassenouders en de leerkrachten verder gaan. Mocht het weer het niet toelaten
om de Sint buiten op te wachten, dan zal de aankomst binnen in de speelzaal zijn. Hier kunnen
helaas de ouders niet bij aanwezig zijn i.v.m. de drukte. Sinterklaas en zijn Pieten brengen dan
gedurende de dag een bezoek aan alle kinderen, waar een gezellig Sinterklaasprogramma zal
plaatsvinden. De school is om 12.00u uit!
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Kerst
Op donderdagavond 20 december van 18.00 uur tot 20.00 uur vindt de
kerstactiviteit van De Krommen Hoek plaats, in samenwerking met de
evenementencommissie.
Dit jaar houden we in elke groep een kerstdiner met hapjes die de kinderen
thuis hebben klaargemaakt. Daarna gaan de groepen 1 t/m 4 uiteen om een
activiteit binnen te doen en de groepen 5 t/m 8 gaan buiten iets doen.
De uitnodiging met concretere informatie volgt te zijner tijd!

Opbrengsten studiedag 11 november
Afgelopen woensdag heeft onze tweede studiedag van dit jaar plaatsgevonden. Op deze dag zijn
we uiteen gegaan om een kijkje te nemen op verschillende PlatOO-scholen. Het was erg leuk en
leerzaam om te zien hoe andere scholen tegen bepaalde zaken aankijken en hoe dit zichtbaar
werd in het onderwijs en de organisatie hiervan.
Na het bezoek aan de scholen zijn we bijeengekomen om te bekijken welke elementen wij graag
in ons eigen onderwijs terugzien en wat dat voor ons toekomstige onderwijs zal betekenen. We
kijken terug op een zeer geslaagde en effectieve dag!
Op donderdag 6 december gaan we een verdere invulling geven hieraan en zullen ‘s middags
te vinden zijn op een andere PlatOO-school voor een gezamenlijke activiteit.

Uitnodiging ouderbijeenkomst 21 november
Nogmaals willen wij u uitnodigen om op woensdag 21 november met ons mee te denken over
het thema ‘Educatief partnerschap’. Door middel van een Lagerhuisdebat wordt u uitgenodigd
om uw mening te geven over een tweetal stellingen. Neem ook uw smartphone mee, aan de
hand van Kahoot kunt u voorafgaand aan het debat uw mening alvast kenbaar maken. De avond
gaat van start om 19.30 uur en we hopen om 21.30 uur af te sluiten. Graag tot dan!

Vrijdagmiddagen in groep 4
Voorheen hebben we u geïnformeerd over het lerarentekort. Voor ons heeft dit gevolgen voor
de onderwijssituatie in groep 4. Wij konden geen leerkracht vinden voor de vrijdagmiddag.
Ingrid Spanings is benoemd als onderwijsassistente in groep 4 op de vrijdagmiddagen. Ingrid
werkt op maandag t/m donderdag als onderwijsassistente op ‘t Schrijverke in Mierlo.
Inmiddels kijken we terug op een aantal zeer geslaagde middagen, waarop Ingrid samen met de
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kinderen van groep 4 aan de slag is gegaan met de verwerking van Estafette. Daarna zijn de
groepen 4 en 5 samengevoegd en hebben robots en stoomboten geknutseld onder leiding van
Marly en Ingrid.

Kookeiland
Zoals u wellicht gezien hebt is de aula van de Krommen Hoek inmiddels uitgerust met een heus
(verrijdbaar) kookeiland. Deze is aangeschaft door Korein, die bij ons de BSO verzorgt. Wij als
Krommen Hoek mogen hier ook gebruik van gaan maken in de toekomst. Wij kijken uit naar een
paar leuke kookactiviteiten met onze groepen!

Marieke van Laarhoven zwanger!
Wij mogen Marieke feliciteren met haar tweede zwangerschap: Janne krijgt er in mei 2019 een
broertje of zusje bij. Marieke voelt zich goed en geniet samen met haar man Theun van deze
heugelijke periode.
Marieke zal rond de meivakantie met zwangerschapsverlof gaan. Omdat we weten dat
leerkrachten schaars zijn, beginnen we spoedig met het zoeken
naar goede vervanging.

Schoolfruit
Ook dit jaar mogen wij weer fruit ontvangen! Het schoolfruit is een initiatief van de Europese
Unie en het Ministerie van Landbouw en is bedoeld om gezond eten te stimuleren. Ook kunnen
kinderen op deze manier kennis maken met bepaalde soorten groente en fruit die de kinderen
thuis misschien weinig eten.
Tot de meivakantie krijgen alle groepen van De Krommen Hoek wekelijks 3 stuks groente of
fruit per kind. Dit wordt op dinsdag geleverd, waardoor wij hier op woensdag, donderdag en
vrijdag van kunnen gaan genieten.

Wilt u geen gebruik maken van het schoolfruit, zorg dan zelf voor een
alternatief. Wij zien wel graag dat uw kind van thuis uit ook een gezond
hapje meeneemt (groente of fruit).
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Nieuws van de oudervereniging
Dringende oproep van de TSO
Vorige week hebben alle ouders een email ontvangen met daarin een dringende oproep voor
nieuwe TSO-krachten. Hierbij volgt een herhaalde oproep. Per 1 januari 2019 stoppen twee
vaste TSO-krachten. Dat betekent dat de TSO met spoed op zoek is naar één of twee nieuwe
TSO-krachten; met voorkeur voor een maandag of dinsdag. Het is ook mogelijk om samen met
iemand een duo te vormen en dan om de week te helpen in plaats van elke week. Nieuwe
flexibele krachten zijn ook welkom. Deze mensen vallen in bij ziekte of verhindering van de
vaste TSO-krachten.
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 de TSO-organisatie via TSO@bskrommenhoek.nl of met Marieke
van Rijn via m.vanrijn@bskrommenhoek.nl.
Hulpouders bij de TSO
Het is de regel dat ouders die gebruik maken van de TSO, één of tweemaal per jaar helpen bij de
TSO. Het blijkt dat de ingeplande hulpouder vaak niet komt opdagen. Het gevolg is dat de
werkdruk voor de vaste TSO-krachten toeneemt. Dus minder tijd om alle kleuters te helpen met
de lunch, minder tijd om de met de kleuters een gezellig praatje te houden. Bent u verhinderd
op de aangewezen dag? Probeer dan een vervanger te vinden of te ruilen met een andere ouder.
Dat kan via de klassenapp of via de app ‘ouders DKH’. Lukt dat niet, dan graag afmelden bij de
TSO-organisatie.
Commissie in het zonnetje
Dit schooljaar zet het bestuur van de oudervereniging
alle commissies een keer in het zonnetje. Deze keer de Bibliotheekcommissie.
De biebcommissie wordt gevormd door een leerkracht en een aantal ouders. Op dit moment
zijn dat: Gerard de Wit (leerkracht), Hanneke Hendriks, Marja van Zon, Colleen Abrams,
Froukje Wouts en Mieke Bouman (moeder van Ruurd Bouman).
Deze groep mensen zorgt ervoor dat de schoolbieb netjes blijft, dat de boeken op de goede plek
staan, dat oude of kapotte boeken worden gemaakt of verwijderd en dat nieuwe boeken worden
gestickerd en geregistreerd. Kortom: zij zorgen ervoor dat de bieb uitnodigt om een fijn boek te
kiezen en lekker te gaan lezen. Tevens is er vaak iemand aanwezig bij de uitleen momenten om
te helpen bij het uitkiezen van een geschikt boek. Eenmaal per jaar mag de biebcommissie
lekker gaan shoppen bij de kinderboekenwinkel De Boekenberg in Eindhoven. Leerkrachten en
leerlingen mogen van tevoren hun favoriete titels doorgeven. De commissie laat zich echter
ook verrassen door het aanbod in de winkel. Een paar weken geleden was het weer zover en
hierna is te lezen wat voor soort boeken de biebcommissie heeft aangeschaft. Het bestuur
bedankt de biebcommissie hartelijk voor hun inzet!
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Verslag van de Biebcommissie
Wij hebben dit jaar weer veel nieuwe boeken aangeschaft voor de schoolbieb. Voor alle
leesniveaus hebben we nieuwe boeken uitgezocht, zowel bekende als minder bekende boeken.
Voor de onderbouw hebben we een paar mooie zoekboeken uitgezocht.
Dit jaar hebben we een selectie Engelse boeken uitgekozen die corresponderen met andere
boeken die we al hebben, zoals ‘De waanzinnige boomhut’, ‘Leven van een lozer’, en ‘Dagboek
van een muts’. De kinderen kunnen deze naast elkaar lezen en bekende boeken nodigen sneller
uit om ze uit de kast te pakken, ook al is het in het Engels.
Voor de kinderen met dyslexie hebben we een leuke selectie boeken uitgekozen.
In groep 8 staat een biebboek over het lichaam en seksualiteit van Sander van der Doef. Dit
boek is te lenen voor de kinderen van groep 7 en 8 en is een makkelijk toegankelijk en duidelijk
te lezen boek.
Dit jaar hebben we een aantal informatieve boeken uitgezocht die voor alle kinderen
interessant zijn, zoals een encyclopedie van de dieren, natuur, wetenschap en techniek en over
de ruimte. Deze boeken worden altijd met erg veel plezier gelezen. Daarnaast hebben we ook
een dik informatieboek over het Nederlands recht en klimaatverandering. Natuurlijk kunnen
ook de populaire boeken over ‘Minecraft’ en ‘Fortnite’ niet ontbreken.
Op het moment dat wij op school de boeken aan het stickeren en registreren waren, stonden de
kinderen er meteen met hun neus bovenop. Inmiddels zijn veel van de nieuwe boeken al in
omloop in de klassen. We hebben een aantal kinderen gevraagd om op te schrijven of te
vertellen wat ze van het boek vonden, zodat ook andere kinderen warm gemaakt worden om het
boek te lezen.
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TSO-rooster
Maandag 19-11

Sanne Vingerhoets

Dinsdag 20-11

Amber en Owen Rooijakkers

Donderdag 22-11

Norah 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

Lasse en Ben van de Staaij

Dinsdag 04-12

Janneke en Thijs van Son

Maandag 10-12

Twan Souren

Dinsdag 11-12

Aaron en Iris Artz

Donderdag 12-12

Anna Luisa en Rafael van Maasakkers

Maandag 17-12

Quinty Döll

Dinsdag 18-12

Ruben Wiekema

Donderdag 20-12

Teun Bortholet

Nieuws van de PeuterSpeelZaal
De peuteropvang heeft op de woensdagochtend de 3+ groep voor peuters van 3 jaar en ouder.
Deze groep is er om extra uitdaging te bieden, maar ook om nog meer vertrouwd te raken met
de basisschool. Iedere woensdag maken juf Chantal en juf Marieke er een feestje van. Een van
de eerste keren als peuter in de kleuterklas gaan spelen, was soms nog best een beetje
spannend. Maar nu met deze 3+ groep is vooral de themahoek, die nu omgebouwd is tot
restaurant, altijd veel gekozen om in te spelen. Ook de bakken Duplo op de mat zijn heel leuk
om samen met de kleuters te ontdekken. Bij het hapje eten en wat drinken zitten peuters en
kleuters door elkaar en delen soms een stukje fruit. Wat is het gezellig als het vriendje wat net 1
maand in de kleuterklas zit nu weer samen met de peutervriend kan spelen, delen en vertellen
over alles wat ze meemaken.
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Vrije vrijdagmiddagen en studiedagen
De vrije vrijdagmiddagen voor de komende periode:
-23 november 2018
-21 december 2018
De studiedagen voor de komende periode:
- donderdag 6 december 2018

