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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 september en oktober
- Nieuws van de PeuterSpeelZaal
- Vrije vrijdagmiddagen

Maar ook…..
- Studiedagen in het schooljaar 2018-2019

- Kennismakingsgesprekken ouders en de nieuwe leerkracht
- Uitnodiging bijeenkomst team/MR/ouders
- Schoolkamp 26, 27 en 28 september voor groep 6, 7 en 8
- Verlofaanvragen
- Parkeren (bak)fietsen
- Thematisch onderwijs groep 1, 2 en 3
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Studiedagen 2018-2019
Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij een aantal studiedagen of -middagen gepland. De
kinderen zijn op deze momenten vrij van school:
- Woensdag 10 oktober 2018
- Woensdag 14 november 2018
- Donderdag 6 december 2018
- Vrijdag 1 februari 2019
- Donderdagmiddag 14 maart 2019
- Maandag 6 mei 2019

- Woensdag 26 juni 2019

Kennismakingsgesprekken
Om kennis te maken met de leerkracht van uw kind houden wij dit jaar
kennismakingsgesprekken van 10 minuten. Tijdens deze gesprekken kunt u informatie
verstrekken over uw kind aan de nieuwe leerkracht en eventuele aandachtsgebieden bespreken.
Ook kan de leerkracht de eerste indrukken van het kind met u delen. De gesprekken zijn
optioneel en op initiatief van de ouders. Wij kijken er echter wel erg naar uit om iedereen
persoonlijk te spreken. U kunt zich vanaf vandaag inschrijven voor de gesprekken middels het
formulier bij het klaslokaal van uw kind. Let op: de gesprekken in de groepen 1,2 en 3 zijn
met kind. De gesprekken met groep 4 t/m 8 zijn zonder kind.

Bijeenkomst tussen ouders, MR en team
Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieve avond met de directie, het team en de MR.
Tijdens deze avond zal Koen zich voorstellen, wordt er informatie gegeven over de voortgang
van de huisvesting en vertelt de MR over hun werkzaamheden. Ook Annemie Martens van
PlatOO is hierbij aanwezig. Wij hopen u graag te zien op donderdag 20 september. De koffie
staat klaar om 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur met het programma. Rond 21.00 uur
gaan we afsluiten. Graag tot dan!
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Schoolkamp
Het schoolkamp vindt dit jaar plaats op 26,27 en 28 september. Wij hebben hier bewust voor
gekozen, omdat dit een rustigere periode is als het gaat om activiteiten in en rond de school.
Ook vinden wij het groepsproces wat wordt doorgemaakt op het kamp en de band die
leerkrachten tijdens deze dagen met hun klas opbouwen erg belangrijk en het is fijn als dit al in
het begin van het schooljaar tot stand komt.
Groep 6, 7 en 8 gaan dit jaar naar de Leijgraaf in Vorstenbosch. Dit is een fietstocht van
ongeveer 25 kilometer. De kinderen fietsen onder begeleiding van 2 ouders in groepjes van
ongeveer 6 kinderen naar de kamplocatie. Onderweg wordt gezorgd voor pauzes en drinken/een
hapje. Ons programma is gevarieerd. Zo gaan de kinderen zelf boodschappen doen en in
groepjes koken, wordt er een sportdag gehouden, doen we een avondspel in het bos. Ook zal er
een bonte avond zijn en proberen wij een kampvuur in te plannen waar we gezellig liedjes bij
zingen. Op vrijdag zwemmen we bij Thermae Son en zullen de kinderen weer rond 15.30 uur
terug op school zijn.
Verdere informatie wordt verstrekt door de leerkrachten op de informatie-avonden van groep 6
(5 september) en groep 7 en 8 (6 september). Tevens worden dan de ouderhulp formulieren
uitgedeeld en kunt u zich opgeven om mee te helpen.

Verlofaanvragen
Op de website kunt u onder het kopje ‘vrij van school’ het formulier downloaden voor een
verlofaanvraag. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u deze downloaden en op het bureau
leggen van het directiekantoor. Indien een akkoord wordt gegeven krijgt u het formulier weer
ondertekend terug. U kunt dit formulier ook rechtstreeks aan Marieke van Rijn geven.

Parkeren (bak)fietsen
Wij willen u vriendelijk vragen om geen (bak)fietsen te plaatsen bij het hekje van groep 2 tijdens
het halen en brengen. De kinderen die nog even op hun ouders moeten wachten zitten hier en
de leerkrachten kunnen makkelijker het overzicht houden als hier geen fietsen staan. Bedankt
voor uw begrip!
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Thematisch onderwijs groep 1,2 en 3
De groepen 1,2 en 3 zijn gestart met het werken in thema’s, zoals uitgelegd door Manita tijdens
de laatste ALV. Deze klassen werken groepsoverstijgend, zes weken aan het thema ‘Boeken’. De
kinderen en leerkrachten waren erg enthousiast over deze vorm van leren!

Nieuws van de oudervereniging
Die heerlijke vakantie is weer voorbij. Maar het is ook heerlijk om weer aan een nieuw
schooljaar te beginnen. Het bestuur van de oudervereniging heeft er in ieder geval zin in!
Het bestuur heeft inmiddels kennis gemaakt met de interim-directeur, Koen Verwold. We
hebben een goed gesprek met elkaar gehad en komende tijd zullen we taken en begroting van de
OV tegen het licht houden. Binnenkort ontvangt u de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Met uw bijdrage kunnen we dit schooljaar weer veel leuke en interessante activiteiten
organiseren en onder andere mooie boeken aanschaffen voor de schoolbibliotheek.
Het bestuur en de meeste commissies zitten momenteel vol, maar de TSO en de Tuincommissie
kunnen nog mensen gebruiken.
De TSO zoekt overblijfkrachten
Vanwege de toename van overblijfkinderen zoekt de Tussen Schoolse Opvang voor de maandag
en donderdag overblijfkrachten. Ook flexibel inzetbare overblijfkrachten zijn welkom. Als
overblijfkracht ben je aanwezig van 11:45 uur tot 13:05 uur. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding
en eigen kinderen mogen gratis overblijven. Behalve ouders, zijn ook buurvrouwen, tantes en
oma’s welkom als overblijfkracht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicol van
Kessel via m.vankessel@bskrommenhoek.nl of via OV@bskrommenhoek.nl.
Tuincommissie zoekt groene vingers

De Tuincommissie zoekt één of meerdere mensen die het leuk vinden om af en toe wat klein
onderhoud te doen aan de tuin en de speelplaats. Denk daarbij aan blad harken, onkruid rapen,
beetje snoeien, vegen of tegels schilderen. Het groot onderhoud wordt door de hovenier gedaan.
Werkmomenten worden in onderling overleg afgesproken. Bij interesse kun je contact opnemen
met Monique via ov@bskrommenhoek.nl
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TSO-rooster
Het TSO-rooster van september was voor de zomervakantie al met u gedeeld:
Donderdag 6 september

Fam. Hilgerdenaar

Maandag 10 september

Bram en Anouk van der Klein

Dinsdag 11 september

Ties Fidder

Donderdag 13 september

Ties en Luuk van Minos

Maandag 17 september

Jens Joustra

Dinsdag 18 september

Anne en Emma Lodewijks

Donderdag 20 september

Didi en Jesse van Korven

Maandag 24 september

Ivo Sanders

Dinsdag 25 september

Daphne Mak

Donderdag 27 september

Vince Daniels

Het TSO-rooster van oktober ontvangt u op een ander moment per mail en wordt tevens aan uw
kind mee naar huis gegeven.

Nieuws van de PeuterSpeelZaal
De zomervakantie zit er weer op en we hebben alweer kennis gemaakt met de nieuwe juffen en
kleuters van de groep 1 en 2. Voor het nieuwe thema “Boeken” hebben we met groep 1 al een
leuke opening gedaan. Juf Marieke en juf Linda waren vriendinnetjes die samen gingen lezen
met peuters en kleuters. En wat waren de peuters trots toen zij konden laten zien dat het
Zandtovenaartjes waren. Want schrijven kun je op papier, maar ook met zand!! Wij als
peuteropvang vinden boeken en lezen belangrijk om samen plaatsjes te ontdekken en de waarde
van een boek te leren kennen, maar ook om de Nederlandse taal nog beter te gaan begrijpen.
Daarom gaan we een ruilboekenkast maken op de gang met de klas van Marieke (groep1). In
deze kast komen diverse boeken te staan 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. Misschien kunnen juf Marieke en juf Linda
dan nog wel eens met peuters en kleuters samen een verhaaltje gaan lezen!!
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Vrije vrijdagmiddagen
De vrije vrijdagmiddagen zijn reeds met u gedeeld per e-mail. Ook op de website zijn deze terug
te vinden:

21 september 2018
12 oktober 2018
9 november 2018
23 november 2018
21 december 2018
18 januari 2019
1 februari 2019
15 februari 2019
1 maart 2019
29 maart 2019
12 april 2019
10 mei 2019
7 juni 2019
21 juni 2019

