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Uitslag stemming TSO/Continurooster
Gedurende het gehele schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de
TSO. Vroeg in het schooljaar werd duidelijk dat de TSO in de huidige vorm niet kan blijven
voortbestaan, onder andere omdat er te weinig vrijwilligers waren voor het grote aantal
overblijvers.
We hebben een werkgroep geformeerd die met het thema TSO aan de slag is gegaan. Met
behulp van een vragenlijst zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden geïnventariseerd, die in
samenspraak met het team en de MR zijn uitgewerkt.
Er zijn op basis van die wensen en behoeften twee mogelijkheden concreet uitgewerkt: TSO,
geregeld door een professionele organisatie en het opzetten van een continurooster.
In de week van 1 april is er fanatiek gestemd. In totaal zijn er 101 stemmen geteld (dat is 80%
van het totale aantal). Er zijn 28 stemmen geteld voor TSO, 72 voor continurooster en 1
neutrale stem. De MR heeft inmiddels ingestemd met een continurooster en daarmee met het
veranderen van de schooltijden. Dit wil dus zeggen dat De Krommen Hoek vanaf volgend jaar
gaat werken met een continurooster.
Het invoeren van het continurooster is een verandering voor ouders, kinderen en team. Om dit
in goede banen te leiden gaat het team nu verder aan de slag met de praktische invulling. Wij
zullen dit met u communiceren via de nieuwsbrieven.
Mocht u voorzien dat het continurooster voor u gevolgen heeft in de opvang van uw kind, kunt
u met uw vragen terecht bij Korein op doormanlaan@koreinkinderplein.nl

Formatie en groepen
Zoals u weet treft het lerarentekort ook De Krommen Hoek. Met de afwezigheid van Gerard en
de leegstand van de vervangerspool, worden dagelijks groepen opgedeeld, of komt er een
parttime leerkracht terug die extra kan en wil werken. Er is zelfs al een dag opgeroepen om
bepaalde groepen thuis te laten, omdat we de situatie met de huidige formatie niet konden
oplossen.
Dit schooljaar zijn we met een groep 4 van 16 kinderen gestart. Gedurende het jaar liep dat
aantal terug naar 11 kinderen. In de tijd waar het lerarentekort meer dan ooit zichtbaar is,
hebben wij deze situatie in het team en met de ouders van groep 4 en de MR besproken. De
ouders van groep 4 hebben wij tijdig ingelicht over een mogelijk gevolg voor de kinderen van
groep 4. Vorige week hebben we besloten om de groepen 4 en 5 voor de laatste weken van het
huidige schooljaar samen te voegen.
Op maandag 15 april wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd voor de ouders van groep 4
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en 5, waarbij het plan gepresenteerd wordt om groep 4 en 5 na de meivakantie samen te voegen.
Marly zal de leerkracht worden van deze groep, met ondersteuning van Alide in de ochtenden
op maandag t/m donderdag. De huidige groep 4/5, zal zich volgend schooljaar voortzetten als
groep 5/6.
Dit wel zeggen dat Ruurd op maandag t/m donderdag beschikbaar is voor onder andere de
vervanging van Marianne op de dag dat zij haar IB- werkzaamheden doet en voor de
werkdrukverlaging voor de groepen 5 t/m 8. Op de middagen ondersteunt hij in groep 4/5.
Na de meivakantie is Marieke van Laarhoven (leerkracht groep 0-1) met zwangerschapsverlof.
Hanneke gaat op vrijdag een dag extra werken. Op maandag en woensdag zal Kim
Otten-Rasenberg voor Marieke invallen. Kim is nieuw bij ons en zal om kennis te maken met de
school en de groep, morgen (dinsdag 16 april) al een dag meelopen met Hanneke.

Ouderavond 16 april
Ter herinnering: morgenavond, 16 april heten wij u graag om 19.30 uur welkom op onze
ouderavond. Tijdens deze avond willen wij u informeren over de voortgang van onze missie en
visie. Tevens vragen wij u om bouwstenen aan te leveren voor het jaarplan van komend
schooljaar.
Graag tot dan!

Werkgroep educatief partnerschap
Een tijdje geleden vroegen wij u wie er interesse had om aan te sluiten bij de werkgroep
educatief partnerschap. Omdat wij helaas geen aanmeldingen hebben gehad, willen wij de start
van deze werkgroep graag opschuiven naar volgend schooljaar. Wij hopen daarom in het
schooljaar 2019-2020 met frisse moed met u aan de slag te gaan met dit thema. Aanmelden kan
nog steeds op directie@bskrommenhoek.nl.

Nieuwe digiborden
Misschien heeft u ze al zien staan in de klas van uw kind: de nieuwe digiborden zijn gearriveerd.
Dit wil zeggen dat elke groep nu de beschikking heeft over een nieuw, verrijdbaar digibord van
perfecte kwaliteit. Wij zijn er erg blij mee!
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Koningsspelen 12 april
Dit jaar kozen wij ervoor om niet mee te doen met de Koningsspelen die voor alle scholen
georganiseerd werd op de velden van SBC. Wij hebben echter wel de samenwerking opgezocht
met BS De Regenboog (Breugel) en BS De Ruimte (Son) en samen met hen een geweldige
sportdag in elkaar gezet, waarbij groep 1 t/m 3 van een koninklijk ontbijt mocht genieten en
daarna spelletjes speelde rondom de school. Voor groep 4 t/m 8 waren er sportclinics
georganiseerd, waarbij kinderen zelf voorkeuren hadden opgegeven voor een bepaalde sport. De
clinics werden verzorgd door verschillende sportclubs.
Wij kijken terug op een goed geslaagde dag. Er werd fanatiek gesport en gespeeld. Wij zagen
enthousiaste kinderen en er waren genoeg ouders die de dag fantastisch begeleid hebben.
Hartelijk dank voor uw inzet!

Handbalvereniging Apollo
Ook handbalvereniging Apollo verzorgde een zeer geslaagde clinic tijdens de Koningsspelen. Zij
willen graag even aandacht voor het volgende:
Op zondag 19 mei 2019 vindt het scholenhandbaltoernooi plaats voor alle kinderen van groep 3
t/m 8. Het toernooi is ingedeeld in 2 dagdelen. De groepen 3 t/m 5 spelen (naar verwachting)
van 09.30 uur tot 12 uur. De groepen 6 t/m 8 van 12.30 uur tot 15.00 uur. Om deel te kunnen
nemen moet er zelf een team worden samengesteld. Dit team bestaat uit minimaal 7 kinderen
en 1 ouder als begeleider. 6 Spelers, 1 keeper en 1 coach dus.
Inschrijven kan voor 10 mei via rikkelders@hotmail.com. Graag vermelden:
- Naam kinderen + leeftijd
- Groep + school
- Naam coach + contactgegevens
- Teamnaam
- Telefoonnummers van ouders in geval van nood.
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Enkele huishoudelijke mededelingen en vragen:
Om het op de Krommen Hoek zo fijn mogelijk voor elkaar te houden willen wij u het volgende
vragen:
- De laatste tijd merken wij dat er vaak geparkeerd wordt voor het hek bij de gele streep. Om de
verkeersveiligheid te handhaven, willen wij u vragen om alleen te parkeren en stoppen op de
plekken waarop dat geoorloofd is.
- Tussen 08.20 uur en 08.30 uur en tijdens 13.05 uur en 13.15 uur hebben wij een inloopmoment
voor de groepen 1 t/m 5. Om het overzicht voor de leerkrachten te bewaren, willen wij u vragen
om alleen de groep(en) van uw kind te bezoeken.
- Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer voor de kinderen. Wilt u dan weer zelf zorgen
voor een hapje voor uw kind (liefst gezond)?

Nieuws van Korein
Korein organiseert de volgende workshops:
Capoeira:
Doe jij mee met Capoeira? Tijdens deze workshops leren we vechtbewegingen, zelfverdediging
en aanvallen en verwerken we deze bewegingen op muziek. Zelfs een handstand, radslag,
flik-vlak en nog meer stoere bewegingen komen aan bod. Ontdek meer via:
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/capoeira
Schaken:
Schaken leer je het beste spelenderwijs. Naast het spelen van oefenspelletjes krijgt iedereen
zijn eigen werkboek waarmee ieder op zijn eigen niveau kan oefenen. Deze workshops zijn leuk
om te volgen voor beginners maar ook voor kinderen die al kunnen schaken. Meer info:

https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/schaken-breugel

6

Nieuws van de Oudervereniging
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.
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 wordt een nieuw lid gekozen d.m.v. een stemming.
Nieuw lid voor de Bibliotheekcommissie gezocht
Na zich jarenlang ingezet te hebben voor de schoolbieb, gaat aan het einde van het schooljaar
Hanneke Hendriks de Biebcommissie verlaten. Wie wil haar plaats innemen om samen met de
andere commissieleden zich in te zetten voor de schoolbieb? De taken zijn onder andere het op
orde houden van de bieb, kapotte boeken herstellen, nieuwe boeken stickeren en registreren,
verouderde boeken verwijderen en helpen tijdens de uitleenmomenten. De taken worden
onderling verdeeld. Wil je meer informatie of heb je interesse in de functie? Stuur dan een
mailtje naar OV@bskrommenhoek.nl of spreek iemand aan van de Biebcommissie.
Tijdschriften gezocht
De Bibliotheekcommissie kan ‘verse’ tijdschriften 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 gelezen tijdschriften liggen? Dan is de schoolbieb er blij mee.
Op de bibliotheekkast staat een doos waarin u uw tijdschriften kunt leggen. De commissie zorgt
ervoor dat de tijdschriften op de juiste plek terecht komen. Alvast bedankt!
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Werk in de moestuin
De laatste paar weken heeft de tuincommissie de moestuin opgeknapt. Voor degenen die niet
wisten dan de school de moestuin heeft: hij ligt achter in de hoek van de speelplaats, aan de
kant van de zandbak. Jasper van Minos heeft een mooie, grote compostbak getimmerd. Anderen
hebben van wilgentenen een muurtje gevlochten dat dient als afscheiding. Deze keer zijn de
takken vastgeschroefd aan de palen, zodat de kinderen er niet vandoor gaan met alle
wilgentenen. Het is de bedoeling dat er nog een boog als toegangspoort wordt geplaatst. En er
komt ook nog een informatiebord waarop staat wat er gezaaid is en wanneer. In een aantal
klassen zijn ze al bezig met zaaien, zodat er straks plantjes gepoot kunnen worden. Met een
beetje zon en goede zorg kan er daarna geoogst worden. Mmmm…….

Commissie in het zonnetje
Dit schooljaar zet het bestuur van de oudervereniging
alle commissies een keer in het zonnetje. Deze keer de Kascommissie.
De oudervereniging is een vereniging en daarom is het wettelijk verplicht een
kascommissie te hebben die minimaal één keer per jaar de financiën controleert. Dit schooljaar
zitten Karin Weel en Froukje Wouts in de Kascommissie. Zij hebben inmiddels het boekjaar
2017/2018 gecontroleerd. Eén avond hebben ze samen met Nicol van Kessel de financiën van de
TSO bekeken. Een andere avond hebben ze de boekhouding van de oudervereniging in overleg
met de penningmeester Esther Mayntz goed doorgelicht. Het is natuurlijk belangrijk om te
controleren dat er op een goede manier met de ouderbijdrage wordt omgegaan. Via een paar
steekproeven worden de bonnetjes gecheckt en de uitgaven gecontroleerd. In het schooljaar
2017/2018 is voor het eerst de bijdrage voor schoolreisje
en kamp gescheiden van de ouderbijdrage. Tevens zijn de
opgebouwde spaartegoeden verrekend en indien van
toepassing teruggegeven. Dat maakte de jaarrekening wat
lastiger dan andere jaren. Niet iedereen vindt het leuk om
zich vast te bijten in de cijfertjes, maar gelukkig zijn er
altijd wel een paar mensen te vinden die dat wèl leuk
vinden. Karin en Froukje: bedankt voor jullie inzet!
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TSO-rooster
Het TSO-rooster voor de komende periode ziet er als volgt uit:
maandag

15 april

Tygo Janssen

dinsdag

16 april

Lana en Leon Milicevic

dinsdag

7 mei

Anne en Emma Lodewijks

donderdag

9 mei

Ties en Luuk van Minos

maandag

13 mei

Tygo en Senne Verhoeven

dinsdag

14 mei

Niels Swinkels

donderdag

16 mei

Vince Daniels

maandag

20 mei

Jens, Minke en Nine Joustra

dinsdag

21 mei

Joep en Pleun Hopstaken

donderdag

23 mei

Stijn en Luuk Stekelenburg

Vrije dagen en studiedagen
De komende periode zijn er een aantal vrije (mid)dagen en studiedagen:
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag, kinderen zijn vrij.
Maandag 22 april t/m 3 mei: Mei-vakantie
Maandag 6 mei: Studiedag, kinderen zijn vrij.
Vrijdagmiddag 10 mei: Vrije vrijdagmiddag
Donderdag 30 mei: Hemelvaart, kinderen zijn vrij.
Vrijdag 31 mei: Hemelvaart, kinderen zijn vrij.

