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Afscheidswoordje van Koen
Beste ouders,
Al weer enkele weken geleden hebben jullie van Annemie Martens, College van Bestuur van de
stichting PlatOO informatie ontvangen over de aanstelling van jullie nieuwe directeur. Sandra
Buys zal vanaf 1 juli werkzaam zijn op de Krommen Hoek. Dat betekent vanzelfsprekend dat
mijn laatste werkdagen in de rol van interim directeur op de Krommen Hoek zijn ingegaan.
Ik kijk terug op een heel plezierige periode op de school van uw kind. Direct na de
zomervakantie van 2018 ben ik samen met het team aan de slag gegaan om aan
schoolontwikkeling een goede invulling te geven. Daarover hebben wij tijdens de
ouderbijeenkomsten en nieuwsbrieven, maar ook tijdens de persoonlijke gesprekken die ik met
jullie mocht voeren, met jullie gecommuniceerd. Voor de manier waarop de leerkrachten en
jullie kinderen daaraan hebben gewerkt heb ik bijzonder veel waardering. Met veel
betrokkenheid en energie van hen is er veel ontwikkeling op gang gebracht en hebben we ook
enkele mooie veranderingen teweeg kunnen brengen. Het is fijn te horen dat vele kinderen en
hun ouders de ontwikkelingen hebben gemerkt en dat die doorgaans als heel positief is ervaren.
Ik wil alle ouders bedanken voor de plezierige samenwerking. Ik heb de ouders op de Krommen
Hoek als zeer betrokken ervaren. Het vertrouwen dat we van jullie hebben gekregen heeft ons
erg geholpen bij het realiseren van de ontwikkelingen. Op vele momenten hebben we mogen
ervaren dat jullie het team en de directie hebben gesteund. In het bijzonder hebben we dat
mogen ervaren van de ouders van de oudervereniging en medezeggenschapsraad. Met hen
hebben we regelmatig contact gehad, dat als heel constructief is ervaren. Veel dank daarvoor.
Ik wens iedereen een hele mooie toekomst op de Krommen Hoek. Ik hoop van harte dat de in
gang gezette ontwikkelingen een goed vervolg krijgen en denk dan ook dat er alle reden is om
met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Iedereen veel succes gewenst daarbij.
Tot ziens!
Groeten Koen Verwold
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Welkom Sandra!
Beste ouders,
Vandaag is het dan echt zo ver. Mijn eerste dag op de Krommen Hoek. Spannend maar ook zo
leuk. In deze laatste nieuwsbrief voor de vakantie, nog even een korte introductie van mijzelf.
Een van de kinderen, vroeg mij vorige week of ik misschien 'de nieuwe burgemeester' was van
De Krommen Hoek? Dat vond ik - in plaats van nieuwe directeur - een hele goede suggestie.
Dus, als jullie kinderen vertellen dat de nieuwe burgemeester is begonnen; dat klopt.
Even kort: mijn naam is Sandra Buys, 48 jaar en getrouwd met Marc (Roelands). Samen met
Sara (17), Mathijs (15) en Lottie (13) woon ik in de Gentiaan. Ik ben geen geboren Sonse (zelfs
geen geboren Brabantse), maar sinds onze komst hier in 2009 wel heel erg op mijn plek. Mijn
roots liggen in Hulst (Zeeland); mijn opleidingen heb ik gedaan in Utrecht en in Tilburg. Mijn
achtergrond ligt in de communicatiewetenschap; daarnaast geef ik al bijna twintig jaar leiding
in verschillende organisaties (onder andere hoger onderwijs) aan verschillende teams. In mijn
vrije tijd lees, reis en kook ik graag en om het lijf een beetje in conditie te houden, tennis ik bij
HTC . Verder moedig ik elk weekend mijn kinderen aan langs de voetbal- en hockeylijnen.
Met mijn benoeming aan de Krommen Hoek gaat een lang gekoesterde wens en ambitie in
vervulling. Ik zet heel graag mijn kennis en ervaring in voor deze mooie school. Voor jullie
kinderen, zodat ze kunnen leren en groeien op een leuke maar ook professionele school. Voor
het team dat hier elke dag met zoveel passie werkt. Voor een mooi nieuw gebouw waarmee we
als school weer jarenlang en toekomstbestendig vooruit kunnen. En niet in de laatste plaats
voor jullie als ouders. Samen met de leerkrachten in de ontwikkeling van jullie kinderen en in
de nieuwe werkgroepen (zie ).
Ik vind het prettig om in open sfeer met u te communiceren. En nodig u uit om me zeker op te
zoeken als u vragen, opmerkingen of feedback heeft. Positieve of negatieve. Of gewoon even
een kennismaking/begroeting. De deur is altijd open. Ik ben (in principe) dagelijks op school. Of
donderdag op het slotfeest, waar ik jullie allemaal persoonlijk hoop te ontmoeten.
Rest mij voor nu niks anders dan u een fijne vakantie te wensen. Geniet van zon en tijd voor het
gezin samen. Ik zie uw kinderen na de zomer graag gezond en
uitgerust weer terug voor een nieuw, leerzaam en leuk
schooljaar. Ik heb er zin in!
Met vriendelijke groeten,
Sandra Buys
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Terugblik studiedag 26 juni
Onze laatste studiedag van dit jaar was gepland op woensdag 26 juni. Inmiddels kunnen wij
wederom tevreden terugkijken naar een fijne en productieve dag, waarbij iedereen de handen
flink uit de mouwen heeft gestoken.
Wij begonnen de dag met het bekijken en analyseren van de School Zelf Evaluatie. Dit is een
instrument dat wordt ingezet om de resultaten van de Cito-toetsen inzichtelijk te maken. Aan
de hand hiervan bepaalt het team de koers voor de volgende periode en stelt doelen op voor het
komende half jaar. Dit gebeurt zowel op groeps- als schoolniveau.
Na de lunch zijn wij intensief bezig geweest met de overdracht van de groepen van de huidige
groepsleerkracht, naar de volgende. Op deze manier is de leerkracht van het komende
schooljaar op de hoogte van de ontwikkelingen en de bijzonderheden van de groep en kinderen.
Wij hebben zin om na de vakantie te starten met nieuwe groepen!

Musical groep 8
Afgelopen vrijdag hebben wij allemaal mogen genieten van de musical van groep 8. Deze keer
was het extra bijzonder, omdat wij op het laatste moment hebben besloten om de voorstelling,
in verband met de warmte, niet op school te houden, maar in het Vestzaktheater.
We hebben genoten van een super leuke, mooie, spannende en grappige musical, waarbij alle
kinderen ontzettend goed hebben geacteerd en gezongen. We zijn erg trots op ‘onze’ kinderen
en zullen ze erg gaan missen!
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Voetballen groep 8 en slotfeest
Zoals elk jaar voetballen de kinderen van groep 8 tegen het team van De Krommen Hoek.
Meestal gebeurde dit op het schoolkamp, maar omdat het kamp vanaf dit schooljaar al aan het
begin van het schooljaar plaatsvindt, doen we dit nu voorafgaand aan het slotfeest. De
wedstrijd vindt plaats op donderdag 4 juli om 17.45 uur op het voetbalveld van de Vresselse
Hut.
Aansluitend op de wedstrijd vindt het slotfeest plaats. Uw kinderen hebben hier een
uitnodiging voor ontvangen van de evenementencommissie. Het programma begint om 18.45
uur en wordt afgesloten om 22.30 uur. Het thema van het slotfeest is ‘De Grote Familieshow
van Breugel’. Wij zouden het super leuk vinden als u als gezin herkenbaar bent door
bijvoorbeeld dezelfde kleding of accessoires te dragen.
Wilt u vooraf de Kahoot!-app downloaden?

Studiedagen schooljaar 2019-2020
Zoals u gewend bent, zijn er ook volgend jaar een aantal studiedagen gepland. Het team zit zich
op deze dagen in voor de ontwikkeling van de school. De kinderen zijn dan vrij. Deze staan
gepland op:
- woensdag 11 september 2019
- vrijdag 6 december 2019
- woensdag 22 januari 2020
- vrijdag 20 maart 2020
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Nieuws van de oudervereniging
Terugblik ALV van dinsdag 25 juni
Ondanks de hitte waren 28 ouders en een aantal leerkrachten aanwezig tijdens de jaarlijkse
ALV. Sandra Buys, onze nieuwe directeur, heeft zich voorgesteld aan de ouders. Per 1 juli is zij
in functie. Met een bloemetje hebben we haar welkom geheten. Tegelijkertijd hebben we met
een bloemetje afscheid genomen van Koen Verwold en hem bedankt voor zijn werk in het
afgelopen schooljaar.
Natalie de Folter (voorzitter OV) heeft toegelicht dat het takenpakket van de OV gaat
veranderen. Ten eerste omdat veel zaken die nu uit de ouderbijdrage worden betaald, voortaan
door school worden betaald. Ten tweede omdat het zeer onwenselijk is dat de penningmeester
(een ouder!) andere ouders moet aanspreken over wanbetaling t.a.v. schoolreisje en kamp. Ten
derde omdat school meer de regie in handen wil hebben. Ten vierde omdat de TSO vervalt (en
daarmee de organisatie en administratie) i.v.m. het invoeren van een continurooster. Concreet
betekent dit dat de ouderbijdrage voor schoolreisje en kamp door school geïnd gaat worden, dat
de bieb/tuin/versiercommissies worden aangestuurd door een teamlid en de financiering via
school gaat, dat de ouderbijdrage besteed gaat worden aan vieringen (o.a. Sint en Kerst) en
evenementen (voorjaar en slotfeest) en aan nader te bepalen doelen.
Vervolgens heeft Jan Fidder van de MR teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. Tevens de
oproep aan ouders om na te denken over een plek in de MR, omdat Jan en Bob volgend jaar
afzwaaien.
Andere agendapunten waren het vaststellen van de notulen van vorig jaar, de jaarrekening OV
2017/2018 en de jaarrekening TSO 2017/2018. De begroting voor het komende schooljaar en de
hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar stonden niet op de agenda. Vanwege
de herpositionering van de OV en het uitblijven van instemming van de MR, was het niet
mogelijk om deze twee onderwerpen te agenderen. De bedoeling is dat er in oktober een nieuwe
ALV komt, waarin over deze onderwerpen wel gestemd kan worden.
Verder is Esther Mayntz herkozen als penningmeester voor de komende twee jaar. En Mariëlle
de Wit is gekozen als nieuw lid van de Kascommissie. Een oproep van haar aan de nieuwe
generatie ouders is om zich de volgende keer ook beschikbaar te stellen.
Ten slotte kon men zich aanmelden als gegadigde voor de diverse werkgroepen/commissies, de
MR en het bestuur van de OV. Veel ouders hebben dat gedaan. Hartstikke fijn! Na de
zomervakantie wordt er door school of door de OV contact opgenomen met deze ouders.
Op kraambezoek bij Marieke van Laarhoven
Onlangs is Thekla Essers samen met haar kinderen Jens, Minke en Nine op kraambezoek
geweest bij Marieke en haar baby Thijn en ‘grote zus’ Janne. Namens alle ouders en kinderen
van DKH heeft Thekla een cadeautje aangeboden. Marieke vond het ontzettend lief en wenst
iedereen alvast een hele fijne vakantie.
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Afscheid van de TSO-krachten
Beste TSO kracht,
Aan het einde van het schooljaar is het altijd tijd om even terug te blikken. En wat was het een
jaar. Een bewogen jaar! Een jaar waarin de nieuwe positie van de Medenzeggenschapsraad en
Oudervereniging duidelijk werd. Een jaar waarin het overkoepelende thematisch onderwijs
werd ingevoerd in groep 1, 2 en 3 en, niet geheel onbelangrijk, een jaar waarin opnieuw werd
gestemd over ‘het overblijven’, of zoals het tegenwoordig wordt genoemd de TussenSchoolse
Opvang (TSO). Er was veel om ‘het overblijven’ te doen en na het houden van een enquête, het
afwegen van de belangen van het team en het bestuderen van de wettelijke kaders, kwamen er
twee voorstellen waarover gestemd kon worden. Wat weinigen hadden voorzien was dat met
een overweldigende meerderheid (circa 80%) werd gekozen voor het continurooster.
Een beslissing die vergaande gevolgen heeft voor jullie, een beslissing die inhoudt dat voortaan
iedereen op school blijft tussen de middag om zijn lunch te nuttigen. Een beslissing die inhoudt
dat er geen vrijwilligers meer nodig zijn om de tussenschoolse opvang te regelen. Vrijwilligers
waar iedereen wel een mening over had. Maar van ons aan alle lieve vrijwilligers die de
afgelopen 45 jaar hebben geholpen:

★ Bedankt voor al die bekers die jullie hebben moeten opendraaien en rietjes die jullie in
pakjes hebben moeten steken;
★ Bedankt voor alle ongelukjes die jullie hebben moeten verschonen;
★ Bedankt voor al die stimulans die de kinderen nodig hadden om hun eten op te krijgen
en op tijd klaar te zijn met eten;
★ Bedankt voor al die jassen die dicht gemaakt moesten worden;
★ Bedankt voor al die monden die jullie hebben moeten poetsen;
★ Bedankt voor het praatje tijdens het eten;
★ Bedankt voor het aanhoren van hele verhalen waarom de een gelijk heeft en de ander
niet als er weer eens ruzie was;
★ Bedankt voor het sussen van conflicten en het bewaren van jullie geduld;
★ Bedankt voor steken van jullie energie en vrije tijd in het komen draaien van de tussen
schoolse opvang.
Zonder jullie hadden wij dit niet zolang kunnen doen. Het gaat jullie goed en het allerbeste
voor de toekomst.
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Bedankt en fijne vakantie
De oudervereniging wil graag alle ouders bedanken die zich afgelopen jaar ingezet hebben voor
de school. Zoveel ouders waren actief in een commissie, bij het luizenpluizen, de musical in
groep 8, de klassenouders, de TSO-ouders, de hulpouders in de klas bij activiteiten en
schooluitjes, enzovoort. Zonder al die betrokken ouders zou De Krommen Hoek niet zoveel
activiteiten kunnen doen. In het bijzonder bedanken we de ouders die DKH gaan verlaten,
omdat hun laatste kind de school verlaat. Bedankt voor al die jaren van inzet en betrokkenheid.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en kijken alvast uit naar het nieuwe schooljaar met
een nieuwe directeur.

Werkgroepen
Zoals u in de bijdrage van de oudervereniging heeft kunnen lezen, gaan we na de
zomervakantie met een aantal werkgroepen van start. Onder regie van één van de
leerkrachten, werken we in deze groepen graag samen met jullie als ouders aan de activiteiten
of belangrijke thema's voor de school. De werkgroepen die we in ieder geval voor komend
schooljaar hebben, zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Werkgroep communicatie (eerste vergadering op 28 augustus);
Werkgroep educatief partnerschap
Werkgroep luizen pluizen
Werkgroep versieren
Werkgroep bibliotheek
Werkgroep tuinonderhoud
Werkgroep kamp
Werkgroep duurzaamheid
Werkgroep evenementen. Hieronder vallen de volgende commissies:
- Sint
- Kerst
- Carnaval
- Slotfeest

Gedurende het schooljaar kunnen werkgroepen worden opgeheven (als een opdracht klaar is) of
nieuwe bijkomen. Tijdens de ALV is een oproep gedaan voor nieuwe leden van de werkgroepen.
Een aantal ouders heeft zich daarna aangemeld. Heel fijn. Voor alle ouders die niet bij de ALV
waren; tijdens de informatieavonden in de klassen na de zomer, zullen de werkgroepen ook
worden toegelicht. Hebt u expertise of bent u geïnteresseerd in een van de onderwerpen of
werkgroepen, meld u dan vooral aan. Dat kan nu al of na de zomer (tot 31 augustus) door een
mailtje te sturen naar: s.buys@bskrommenhoek.nl. We nemen eind augustus contactgroep met
de ouders die zich hebben aangemeld.
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Praktische zaken schooljaar 2019-2020
Soms is het handig om alvast wat dingen te weten over het volgende schooljaar en de start
hiervan:
- De lokalen van de huidige groepen 4 en 5 worden volgend jaar gebruikt voor groep 5 en 6. De
kinderen kunnen dus gebruik blijven maken van hun eigen lokalen. Het huidige lokaal van
groep 6 gaat gebruikt worden voor groep 4.
- Volgend jaar gebruiken wij de ingangen als volgt:
Ingang bij groep 1: Groep 1 en groep 5
Ingang bij groep 2: Groep 2, groep 3 en groep 6
Ingang bij groep 8: Groep 4, groep 7 en groep 8
- Vanaf volgend jaar hanteren wij voor alle groepen (1 t/m 8) een inloopmoment. Vanaf 08.20
uur gaan de deuren open en kunnen alle kinderen en hun ouders alvast naar hun eigen lokaal
gaan. Ouders en kinderen hebben dan de gelegenheid om korte mededelingen te doen aan de
leerkracht. Voor inhoudelijke gesprekken willen wij u vriendelijk vragen een aparte afspraak na
school te maken. Om 08.30 uur willen wij graag beginnen met onze lessen!
- Ook in het volgende schooljaar gymmen wij met de groepen 3 t/m 8 op woensdagochtend. De
gymtijden zien er dan als volgt uit.
08.30-09.30 uur: Groep 7&8 (komen rechtstreeks naar de Bongerd)
09.30-10.30 uur: Groep 3&4*
11.00-12.00 uur: Groep 5&6 (mogen om 12.00 uur zelf naar huis)
- Op de eerste schooldag blijven alle ouders en kinderen op het plein. Om 08.30 uur worden de
kinderen opgehaald door hun eigen leerkracht en deze neemt hen mee naar binnen.
- De informatieavonden van volgend schooljaar vinden plaats op:
dinsdag 27 augustus om 19.30 uur: groep 1-2-3
woensdag 28 augustus om 19.30 uur: groep 4
woensdag 4 september om 19.30 uur: groep 5-6
donderdag 5 september om 19.30 uur: groep 7-8
Tevens krijgen de groepen 6,7 en 8 op deze avond informatie over het schoolkamp (kamp vindt
plaats op 25 t/m 27 september).
*In groep 3 geeft Marita de gymles i.v.m. haar bevoegdheid. Groep 2 wordt in die tijd overgenomen door Laura.
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Vakantie!
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle hulp die wij hebben mogen ontvangen en het
vertrouwen wat wij van jullie hebben gekregen. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne
vakantie en zien jullie heel graag terug op maandag 19 augustus op de eerste schooldag van het
nieuwe jaar!

