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Belangrijke data tot het einde van het schooljaar
De laatste maand voor de zomervakantie is altijd een drukke periode op school. We hebben het
dit jaar geprobeerd iets rustiger aan te doen, door bepaalde activiteiten, zoals het schoolkamp,
het bostoneel en de schoolfotograaf te verplaatsen naar andere dagen die vroeger in het jaar
vielen. Toch zijn er nog een aantal data die handig zijn te onthouden:
Vrijdag

14 juni

Rapporten / Portfolio’s mee naar huis

Maandag t/m vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

17 juni t/m 21 juni
17 juni
17 juni
18 juni
19 juni
21 juni

Portfoliogesprekken groep 1 en 2
Oudergesprekken groep 3 t/m 6
Voorlopig adviesgesprekken groep 7
Voorlopig adviesgesprekken groep 7
Oudergesprekken groep 3 t/m 6
‘s Middags vrij

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 juni
26 juni
27 juni
28 juni

Juffenmiddag groep 6
Studiedag
‘s Middags opvoering musical voor groep 1 t/m 7
‘s Avonds opvoering musical groep 8 voor ouders

Maandag
Donderdag
Vrijdag

1 juli
4 juli
5 juli

Om half 10 groepswissel
‘s Avonds voetballen team-groep 8 en slotfeest
Kinderen zijn vrij: start zomervakantie

Voortgang continurooster
Zoals u weet gaan wij vanaf volgend schooljaar werken met een continurooster. Om dit proces
goed te implementeren, hebben wij een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit
leerkrachten. Zij hebben bijvoorbeeld surveillanceroosters gemaakt en nagedacht over de
invulling van de eet- en speelpauzes van de kinderen.
De schooltijden zien er volgend schooljaar als volgt uit:
maandag: 08.30 - 14.30 uur
dinsdag: 08.30 - 14.30 uur
woensdag: 08.30 - 12.30 uur
donderdag 08.30 - 14.30 uur
vrijdag 08.30 - 12.30 uur
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Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen tussen de middag over in de eigen
klas. Om 12 uur eten de kinderen hun lunch. Vanaf 12.15 uur spelen de kinderen van groep 1
t/m 4 buiten op het terrein achter de school. Groep 5 t/m 8 gaan naar het schoolplein voor de
school, of spelen op het grote veld. Van groep 7 en 8 worden dagelijks 2 kinderen ingezet om te
assisteren bij het buitenspelen van de onderbouw.
Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het continurooster!

Formatie 2019-2020
De overgang naar een nieuwe groep is altijd spannend. Daarom is het voor uw kind
waarschijnlijk fijn om te weten wie zijn/haar leerkracht gaat worden in het volgende schooljaar.
Ook voor u is het handig om te weten wie het aanspreekpunt is. Onze verdeling voor volgend
schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5/6:
Groep 7:
Groep 8:

Marieke van Laarhoven* (ma/woe/vr) en Hanneke Horvers (di-do)
Marita Reinders
Manita Rooijakkers (ma-di) en Laura Ko (woe t/m vr)
Ruurd Bouman (ma t/m do) en Marieke van Rijn (vr)
Marly Verbakel en Alide Schiphorst**
Marianne Heuveling
Aniel Kesseler

Conciërge:
Werkdrukverlaging:
Intern Begeleider:
Directeur:
Administratieve
ondersteuning:

Ine de Heer
Marieke van Rijn en Manita Rooijakkers
Marieke van Rijn
Sandra Buijs
Monique Neelen

* Het zwangerschapsverlof wordt na de vakantie nog opgevangen door Kim Otten (ma-woe) en Hanneke Horvers
(di-do-vr).
** Onderwijsassistente, werkzaam op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden.
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Schoolontwikkeling
Zoals u weet zijn wij ons sterk aan het ontwikkelen en vragen wij regelmatig om uw mening en
input. Aan de hand van uw tips op de ouderinformatieavond van 16 april en de uitslag van het
school tevredenheidsonderzoek, gaan wij volgend jaar met de volgende thema’s aan de slag:
- Educatief Partnerschap: het werken vanuit de triade leerkracht-ouder-kind. Wij willen de
ouder zien als gelijkwaardige partner in de opvoeding en ontwikkeling van een kind.
- Werken vanuit leerdoelen en leerlijnen: het werken vanuit de doelen van elke groep, waarbij
de methode niet leidend is, maar wordt gebruikt als hulpmiddel.
- Thematisch werken: het thematisch en groepsdoorbrekend werken met (wereldoriënterende)
thema’s.
Tijdens de studiedag van woensdag 26 juni analyseren en evalueren wij onze (toets)resultaten
in het team. Aan de hand hiervan stellen wij met elkaar een plan op wat dit betekent voor onze
doelen voor volgend schooljaar en op welke wijze wij gaan werken aan het verbeteren van ons
onderwijs en de resultaten.

Huishoudelijke mededelingen
Omdat er zo aan het einde van het jaar veel dingen samenkomen, willen wij u mededelen
dat/vragen om het volgende:
- De processierupsen die op ons schoolplein geconstateerd waren, zijn verwijderd door de
gemeente.
- Zou u op school geen uitnodigingen willen meegeven voor kinderfeestjes? Dit zorgt soms voor
ongemakkelijke situaties in de groepen.
- Op dinsdag 25 juni stallen wij alle gevonden voorwerpen uit in de hal. Deze blijven liggen t/m
vrijdag 28 juni.
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Nieuws van de oudervereniging
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 juni
Op dinsdagavond 25 juni is de algemene ledenvergadering. Aanvang 20:30 uur, inloop vanaf
20:15 uur. De officiële uitnodiging volgt nog per e-mail. Er zal o.a. een toelichting geven op de
herpositionering van de OV. De nieuwe directeur, Sandra Buys, wordt voorgesteld. Er zijn
verkiezingen voor nieuwe bestuursleden en een nieuw lid van de kascommissie. En de
jaarrekening 2017/2018 wordt voorgelegd ter goedkeuring. Wij hopen op een goede opkomst
van de ouders, zodat er veel handjes geschud kunnen worden met onze nieuwe directeur!

Nieuwe bestuursleden gezocht
Het bestuur van de oudervereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Debbie Hulsen stapt
na dit schooljaar uit het bestuur. Zij heeft dan 3,5 jaar in het bestuur van de OV gezeten en was
met name actief in de kampcommissie. Monique Schoemaker wil haar rol als secretaris
overdragen en nog één jaar als algemeen bestuurslid doorgaan. Natalie de Folter zal
hoogstwaarschijnlijk na de carnavalsvakantie in het volgende schooljaar verhuizen. Haar rol als
voorzitter komt dan vrij. En het zou makkelijk zijn om iemand de komende maanden al in te
werken voor die rol.
Aangezien het takenpakket van de OV verandert vanwege de herpositionering, is nog niet
helemaal goed aan te geven hoeveel tijd een bestuursfunctie kost. In ieder geval minder dan nu
het geval is. Vergaderingen vinden ’s avonds plaats. Soms is er overdag overleg gewenst met de
directie.
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar OV@bskrommenhoek.nl of spreek één van de
bestuursleden aan. Aanmelden kan tot vrijdag 21 juni 2019. Op dinsdag 25 juni vindt de
verkiezing plaats tijdens de ALV. Welke betrokken ouders (ook vaders!) vinden het leuk om zich
op deze manier in te zetten voor school?

Functie van penningmeester verkiesbaar
De penningmeester, Esther Mayntz, heeft bijna haar eerste bestuursperiode erop zitten. Tijdens
de ALV op dinsdagavond 25 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. Uiterste aanmelddatum is vrijdag 21 juni 2019.
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Verandering betalingssysteem schoolreisje en kamp
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al geschreven hebben gaat school vanaf het volgende
schooljaar de bijdrage innen voor het schoolreisje en kamp. Normaal gesproken zouden de
ouders van kinderen in groep 5, 6 en 7 al een factuur hebben gehad van de OV voor het kamp in
september, maar dat wordt nu een later tijdstip. Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen
Verwold.

Commissie in het zonnetje
Dit schooljaar zet het bestuur van de oudervereniging
alle commissies een keer in het zonnetje. De laatste keer in deze reeks gaat
het over de Evenementencommissie.

Hilde Donders, Susanne Krijtenburg, Giel Hilgerdenaar, Angela Zuurbier en Wendy Kempenaar.
Niet op de foto: Manita van der Leest. Zij zorgt voor de inbreng vanuit het team.
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Toch wel de meest spraakmakende commissie op De Krommen Hoek is de
Evenementencommissie.
Elk jaar weer weet deze commissie op een creatieve of ludieke manier een aantal evenementen
te organiseren. Beroemd zijn de slotfeesten die elk jaar een ander thema hebben, maar altijd kei
gezellig zijn. Centraal tijdens het slotfeest staan de optredens van de klassen voor een publiek
van trotse ouders. Na zo’n gezellige avond voor ouders en teamleden kan iedereen lekker aan
de zomervakantie beginnen.
De voorjaarsactiviteit is ook elk jaar weer een gebeurtenis. Nog vers in het geheugen ligt de
fantastische dag over natuur/duurzaamheid. Zowel de onderbouw als de bovenbouw hebben
een leuke en leerzame dag gehad. Verder organiseert de commissie elk jaar met Kerst een
viering. Soms op school samen eten, soms in optocht naar buiten of zingen voor ouderen. En
natuurlijk voor de ouders een glühwein. Afgelopen week was de commissie ook nog actief
tijdens de wandel4daagse en probeert op deze manier zoveel mogelijk kinderen van De
Krommen Hoek aan het wandelen te krijgen.
Deze commissie staat voor creativiteit, enthousiasme en verbinding. Typerend voor De
Krommen Hoek. Alle commissieleden ontzettend bedankt voor alle tijd en moeite die het kost
om zoveel leuks voor iedereen te organiseren!

TSO-rooster komende periode
dinsdag
donderdag

11 juni Eline&Joris Luijkx
13 juni Hugo Hendriks

maandag
dinsdag
donderdag

17 juni Sia van den Hoek
18 juni Eline van de Maar
20 juni Eline Smakman

maandag
dinsdag
donderdag

24 juni Daan Verploegen
25 juni Rafael&Anne Luisa van Maasakkers
27 juni Norah&Wiebe de Bonth

maandag
dinsdag
donderdag

1 juli
2 juli
4 juli

Mees Henst
Pieter, Cato & Katrijn Kool
Jurre&Fenne van Willigen

Vrije middagen en studiedagen
vrijdagmiddag 21 juni ‘s Middags vrij
woensdag
26 juni studiedag (kinderen hele dag vrij)
vrijdag 5 juli studiedag (kinderen hele dag vrij)

