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Nieuwe directeur
Zoals jullie zeer waarschijnlijk gelezen hebben, zijn wij geslaagd in onze zoektocht naar een
nieuwe directeur! Sandra Buys komt uit Son, is 47 jaar oud en begint per 1 augustus op De
Krommen Hoek. Momenteel is zij werkzaam als Teammanager Research Communication bij de
TU in Eindhoven. Sandra neemt dan ook veel ervaring met zich mee op het gebied van
leidinggeven en communicatie. Sandra komt zich binnenkort voorstellen en heeft zin om aan
bij ons aan de slag te gaan!

Terugblik op ouderavond 16 april
Inmiddels kijken wij terug op een geslaagde ouderavond. Deze vond plaats op dinsdagavond 16
april. Tijdens deze avond heeft Manita een presentatie gegeven over de missie en visie en de
kernwaarden waarin zich dit vertaald heeft. Deze kernwaarden zijn, middels prachtige foto’s, te
bewonderen in de aula van de school.
Tevens hebben Jan en Bob, namens de MR, de voortgang van de lopende zaken besproken,
zodat iedereen goed geïnformeerd is over de processen rondom bijvoorbeeld de huisvesting en
beslissingen op schoolniveau die genomen zijn (bijvoorbeeld het samenvoegen van de groepen
4 en 5).
Tot slot hebben de leerkrachten informatie opgehaald bij de aanwezige ouders over mogelijke
verbeterpunten en kansen die er voor ons liggen in de communicatie naar ouders. Deze punten
worden besproken en behandeld met het team.
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw komst, betrokkenheid en input!

Terugblik studiedag
Ook tijdens de studiedag van maandag 6 mei hebben wij niet stil gezeten. Het team heeft hard
gewerkt aan het formuleren van punten voor het jaarplan voor het schooljaar 2019-2020. In dit
jaarplan worden ontwikkelpunten en doelen geformuleerd, waar wij volgend schooljaar aan
willen werken. Zo hebben wij het onder andere gehad over het ontwikkelen en uitwerken van
het thema duurzaamheid, het verder implementeren van thematisch onderwijs en het beter
neerzetten van educatief partnerschap. Wij hopen jullie hier snel verder over te kunnen
informeren.
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Continurooster
Zoals jullie weten was de uitslag van de stemming over de toekomst van de TSO op De
Krommen Hoek erg duidelijk: vanaf volgend schooljaar hanteren wij een continurooster. Op dit
moment zijn wij druk bezig met de werkgroep, bestaande uit leerkrachten, om een invulling te
geven aan praktische zaken. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het maken van een
surveillancerooster voor leerkrachten en ander personeel, het uitwerken van lunch- en
buitenspeeltijden en het op de juiste manier inzetten van eventuele ouderhulp.

Zomerspektakel
Ook dit jaar organiseert Jongerencentrum Oase het zomerspektakel.
Op zaterdag 29 juni wordt op het Oranjeveld
aan de Wilhelminalaan
de meerkamp georganiseerd voor
basisschoolleerlingen. Stel zelf je eigen team
samen en neem het ’s middags tegen elkaar
op. Het middag-programma is bedoeld voor
kinderen van groep 5, 6,7 en 8. Je maakt een
team van minimaal vijf kinderen. Zes
of zeven mag ook maar de spellen zijn
afgestemd op groepjes van vijf. Je team hoeft
niet te bestaan uit klasgenoten maar mag ook
een willekeurige groep zijn( bijvoorbeeld
voetbal of hockey). Lukt het je niet om een
groepje samen te stellen, is het misschien fijn als ouders hierin meedenken. Het middag
programma begint om 14.00 uur en loopt door tot ongeveer 16.00 uur. Deelname is gratis. Je
kunt je team opgeven via:
zomerspektakel@jc-oase.nl
In de ochtend wordt een programma
georganiseerd voor de jongere kinderen. Je
kunt deelnemen aan knutselactiviteiten,
jezelf laten schminken, nagels versieren, er
zijn oudhollandse spellen en over hele
terrein staan luchtkussens opgesteld die
gebruikt mogen worden. Er wordt gezorgd
voor een hapje en een drankje. Het
ochtendprogramma begint om 10.00 uur.
Hiervoor hoef je jezelf niet op te geven, je
bent altijd welkom. Tot ziens op zaterdag 29
juni.
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Bostoneel vrijdag 17 mei
U heeft de informatie over het Bostoneel per mail gekregen. In verband met de
eikenprocessierups, verplaatsen wij het Bostoneel wederom naar het terrein rondom de school.
Wij zien u graag aanstaande vrijdag!

Het schema ziet er als volgt uit:

Tijd
09.30 uur
09.30
09.30

Groep die speelt
0/1
4/5
6

Groep die kijkt
0/1 (overige) + 8+ 5
1/2 + 7
3 + 4/5 (overige) + 6
(overige)

Locatie
Speelplaats OB
Speelplaats BB
Grote veld

09.40 uur
09.40
09.40

0/1
4
6

3 + 4/5 (overige)+ 6 (overige)
0/1 (overige) + 8+ 5
1/2 + 7

Speelplaats OB
Speelplaats BB
Grote veld

09.50 uur
09.50

0/1
4/5

Speelplaats OB
Speelplaats BB

09.50

6

1/2 + 7
3 + 4/5 (overige) + 6
(overige)
0/1 (overige) + 8 + 5

10.00 uur

Pauze

Pauze

Pauze

10.30 uur
10.30
10.30

3
1/2
7

3 (overige) + 6
0/1 + 8
1/2 (overig) + 7 (overige) +
groep 4/5

Speelplaats BB
Speelplaats OB
Grote veld

10.40 uur

3

Speelplaats BB

10.40
10.40

1/2
7

1/2 (overig)+ 7 (overige)
+groep 4/5
3 (overige) + 6
0/1 + 8

10.50 uur
10.50

3
1/2

Speelplaats BB
Speelplaats OB

10.50

7

0/1 + 8
1/2 (overig)+ 7 (overige) +
groep 4/5
3 (overige) + 6

Grote veld

Speelplaats OB
Grote veld

Grote veld
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Let op: bovenstaande tijden zijn een indicatie, het kan voorkomen dat een toneelstuk eerder of
later begint!

Schoolfotograaf
Op donderdag 16 mei komt de schoolfotograaf. Hij zal de
groepsfoto’s maken van alle groepen, individuele foto’s van
kinderen, maar ook broertjes-zusjes foto’s. De kinderen hoeven
geen rekening te houden met de kleur van hun kleren.
Het dag ziet er als volgt uit:
Donderdagochtend: groepsfoto’s van groep 1 t/m 5 en groep 8.
Tevens worden van deze groepen dan ook de individuele foto’s
genomen.
Donderdagmiddag: groepsfoto’s van groep 6 en 7. Tevens worden van deze groepen dan ook de
individuele foto’s genomen. Ook worden in de middag de broertjes-zusjes foto’s gemaak.

Musical groep 1 t/m 3
De groepen 1,2 en 3 zijn zijn al enige tijd bezig met het instuderen van een ware musical! Dit is
de afsluiting van het thema kunst. De musical heet: ‘ Het Speelgoedparadijs’ en wordt
opgevoerd in twee groepen. De eerste groep treedt op, op dinsdag 28 mei om 14.15 uur. De
tweede groep treedt op, op woensdag 29 mei om 11.15 uur. De ouders van de kinderen die
optreden zijn van harte welkom om te komen kijken. Hiervoor zijn de uitnodigingen in de
maak!

Voorjaarsactiviteit evenementencommissie
Op vrijdag 24 mei nodigt de evenementencommissie alle kinderen uit voor een gezellige
voorjaarsactiviteit! De groepen 6 t/m 8 gaan een sportief programma volgen na een kleine
fietstocht. Voor de groepen 1 t/m 5 wordt er ‘s ochtends een wandeltocht georganiseerd en ‘s
middags een leuk educatief programma wat in het teken van milieu/duurzaamheid zal staan. Op
deze dag volgt iedere groep een continurooster van 08.30 uur tot 14.30 uur.
De groepen 6 t/m 8 zorgen er op deze dag voor dat zij op de fiets komen en deze fiets ook in
orde is, dat zij stevige schoenen en sportieve kleding aan hebben en eventueel reservekleding
en een handdoek bij zich hebben (je kunt nat worden!). Voor deze kinderen wordt er een lunch
verzorgd. Zorg a.u.b. wel voor voldoende drinken.
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De groepen 1 t/m 5
De groepen 1 t/m 5 zorgen voor stevige (wandel)schoenen en nemen hun eigen lunch mee die
in een rugzak zit. De kinderen moeten deze namelijk zelf meenemen naar een locatie.

Nieuws van de oudervereniging
Herhaalde oproep: Nieuwe secretaris gezocht
Het bestuur van de oudervereniging is op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie wil vanaf het
nieuwe schooljaar deze functie vervullen? Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. De
secretaris zorgt o.a. voor een agenda en de notulen van de bestuursvergadering, voor de
organisatie van de algemene ledenvergadering, voor het bijhouden van de informatie over de
OV op de website en voor het opstellen van het jaarverslag. De huidige secretaris, Monique
Schoemaker, blijft nog één jaar in het bestuur als algemeen lid zodat de overdracht makkelijk
kan verlopen.
Wil je meer informatie over deze functie en over de oudervereniging? Stuur dan een mail naar
OV@bskrommenhoek.nl of spreek één van de bestuursleden aan.
Tijdens de ALV in juni a.s. wordt de nieuwe secretaris gekozen d.m.v. een stemming.
Functie van penningmeester verkiesbaar
De penningmeester, Esther Mayntz, heeft bijna haar eerste bestuursperiode erop zitten. Tijdens
de ALV in juni stelt zij zich voor de komende twee jaar herkiesbaar. Mochten er echter anderen
zijn die interesse hebben in deze functie, dan kunnen zij zich ook verkiesbaar stellen. Wilt u
meer informatie over de functie of wilt u zich verkiesbaar stellen? Stuur dan een bericht naar
OV@bskrommenhoek.nl.
Herhaalde oproep: Nieuw lid voor de Kascommissie gezocht
Elk jaar vloeit er één lid van de Kascommissie af en wordt er één nieuw lid toegevoegd. Dit jaar
verlaat Karin Weel de commissie. Tijdens de ALV in juni a.s. wordt er een nieuw lid gekozen.
Het werk kost 1 á 2 avonden per jaar. Indien je interesse hebt om de komende twee schooljaren
voor de Kascommissie actief te zijn, kun je een bericht sturen naar OV@bskrommenhoek.nl of
een bestuurslid aanspreken. Tijdens de ALV in juni wordt een nieuw lid gekozen d.m.v. een
stemming.
Herhaalde oproep: Tijdschriften en stripboeken gezocht
De Bibliotheekcommissie kan ‘verse’ tijdschriften en stripboeken gebruiken voor de
schoolbibliotheek. De oude tijdschriften zijn letterlijk stuk gelezen. Veel gelezen tijdschriften
zijn onder andere: Donald Duck, Penny, Freeks Wilde Wereld en wetenschappelijke
tijdschriften voor kinderen. Heeft u thuis nog stripboeken of gelezen tijdschriften liggen? Dan
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is de schoolbieb er blij mee. Op de bibliotheekkast staat een doos waarin u uw tijdschriften kunt
leggen. Alvast bedankt!
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Verandering betalingssysteem schoolreisje en kamp
Vanaf het nieuwe schooljaar gaat het betalingssysteem veranderen voor de bijdrage voor het
schoolreisje en kamp. Tot nu toe inde de oudervereniging deze bijdragen. Vanaf het volgend
schooljaar gaat school dat doen. De oudervereniging zal dan nog alleen de ouderbijdrage innen.
Deze afspraak is gemaakt tussen Koen Verwold en het bestuur van de oudervereniging. De
veranderde werkwijze heeft te maken met het herdefiniëren van verantwoordelijkheden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen Verwold of Marieke van Rijn.
Commissie in het zonnetje
Dit schooljaar zet het bestuur van de oudervereniging
alle commissies een keer in het zonnetje. Deze keer de Tuincommissie.
De Tuincommissie bestaat uit een leerkracht (Manita van der Leest) en een
aantal ouders (Marianne Kool, Sanne en Jasper van Minos, Nienke Smit,
Jolanda Schmetz, Eugéne Henst, Micha Broos en Monique Schoemaker) en
zelfs een oud-leerkracht (Yvonne Plug). In het bestaan van De Krommen Hoek zijn er al vaker
tuincommissies actief geweest, maar deze commissie is ontstaan na de renovatie van het
schoolplein aan de voorzijde van de school. Dat is nu zo’n drie jaar geleden. Een aantal ouders
vonden het belangrijk dat het plein en het groen er netjes uit zouden blijven zien. Een
verzorgde aanblik vergroot immers het welkomsgevoel en hopelijk stimuleert het onze kids ook
om het plein netjes te houden.
De tuincommissie heeft vorig jaar de moestuinbakken neergezet en dit jaar een nieuw hekje van
wilgentenen gemaakt in de moestuinhoek. Yvonne heeft recentelijk plantjes opgekweekt en in
de moestuin geplant. Manita heeft er een rozenboog en een informatiebord neergezet.
Ondertussen leren de kinderen iets over plantjes zaaien en opkweken, over eten uit de tuin en
over composteren.
In de herfst hebben kinderen bloembollen
gepoot die dit voorjaar fleurig hebben
gebloeid bij het lokaal van 1/2B. En nu zijn
we bezig met de ‘voorjaarsschoonmaak’.
Regelmatig spreken we met wisselende
groepjes af om onkruid te wieden, klein
snoeiwerk te doen of blad te blazen. Soms
brengen we uit eigen tuin wat plantjes mee
om hier en daar de gaten op te vullen. Mocht
u het ook gezellig vinden om mee te doen?
Of heeft u planten over die we op het
schoolplein kunnen gebruiken? Spreek dan
iemand van de commissie aan of stuur een
mailtje naar OV@bskrommenhoek.nl.
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Nieuws van de peuterspeelzaal
‘Kriebelbeestjes is het nieuwe thema voor de
peuteropvang. En wat is dat gezellig om dan met de
onderbouw te kijken in de moestuin op zoek naar echte
kriebelbeestjes. Zo zijn er al een pissebed, spinnetje en
verschillende rupsjes gevonden.Binnenkort komt er een
mierenterrarium en volgen wij de cyclus van ei tot
vlinder. Ook dan zal de onderbouw een keer komen kijken
bij de peuters. Dat is spannend, maar wat zijn de peuters
trots als ze alles kunnen laten zien aan iedereen!

TSO-rooster
Donderdag

16 mei

Vince Daniels

Maandag

20 mei

Jens/Minke/Nine Joustra

Dinsdag

21 mei

Pleun/Joep Hopstaken

Donderdag

23 mei

Stijn/Luuk Stekelenburg

Maandag

27 mei

Sanne Vingerhoets

Dinsdag

28 mei

Ties Fidder

Maandag

3 juni

Tesse/Kim de Heus

Dinsdag

4 juni

Luka/Milan/Senna van Roij

Donderdag

5 juni

Ben/Lasse van de Staaij
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Vrije (mid)dagen en studiedagen
do. 30 mei: Hemelvaart (hele dag vrij)
vr. 31 mei: Hemelvaart (hele dag vrij)
vr. 7 juni: Vrije middag
ma. 10 juni: Pinksteren (hele dag vrij)

