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Voorwoord
Beste ouders,
De eerste week zit erop. Fijn om alle kinderen weer op school te zien! Uitgerust en zin in een
nieuw schooljaar. Dat bleek wel uit de opening die we maandag met zijn allen op het plein
hebben gedaan. Aan alle ouders die nog een paar dagen het geluid van een toetertje moesten
aanhoren.. Sorry :). De foto die we met de hele groep hebben gemaakt, is erg leuk geworden
zoals jullie kunnen zien. Deze krijgt binnenkort een mooie plek in de aula.
Zoals beloofd aan het einde van deze eerste week een eerste nieuwsbrief. Met veel praktische
info maar ook even de eerste kennismaking onze stagiaires van dit jaar. Verder ook een bijlage
met info van de GGD.
Hopelijk voldoende informatie voor nu. Heeft u een vraag of een opmerking, stuur dan gerust
een berichtje of loop even bij me binnen.
Sandra
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Continurooster
Maandag zijn we gestart met het continurooster. De ervaringen tot nu toe zijn eigenlijk heel
positief. Zowel voor bij de leerkrachten als bij de kinderen, die aangeven dat het meer rust geeft
en dat het fijn is om eerder uit te zijn. In de loop van de week hebben wij als team telkens wat
afspraken aangepast bv in het surveillancerooster voor de twee pleinen (twee leerkrachten per
pauze per plein), de kinderen van groep 1 en 2 verzamelen op het plein en worden daar door de
leerkracht opgehaald etc. Over de vraag of we kunnen zorgen voor een koeling waarin melk of
karnemelk kan worden bewaard, buigen we ons nog.
Relevante info ivm continurooster:
Tijd voor afspraken met de leerkracht is op maandagen, dinsdagen en donderdagen vanaf 15. 00
uur. Op woensdagen en vrijdagen vanaf 13.00 uur.
De leerkrachten die tijdens de middagpauze surveilleren, komen na de lessen niet mee naar het
schoolplein omdat zij dan hun pauzemoment kunnen hebben.
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Oordopjes
Om goed te kunnen werken met de notebooks hebben we voor alle leerlingen uit groep 5 t/m 8
een nieuwe set oordopjes aangeschaft. Uiteraard vragen we de kinderen hier zuinig op te zijn.
Als de oortjes van uw kind kapot zijn, vragen we hem/haar om van thuis een setje oordopjes
mee te brengen.
Nieuwe methodes Faqta en Gynzy
In de komende periode starten we een proef met twee nieuwe lesmethodes. Omdat we meer met
thema’s willen gaan werken, starten we vanaf volgende week met Faqta in alle groepen. In
Faqta staat een periode één thema centraal dat in verschillende stukken aan bod komt. Vooral
wereldoriëntatie (dus aardrijkskunde, geschiedenis, natuur ), maar de leerkrachten kunnen er
ook de taal- en rekenlessen aan koppelen. In Faqta zit veel videobeeld (begrijpend kijken) en
leren kinderen op veel verschillende manieren de stof te verwerken en presenteren.
Groepen 1, 2 en 3 gebruiken het Faqta-thema Onderweg binnen een breder thema Reis je mee;
Groep 4 begint ook met Onderweg;
Groep 5 en 6 met de Gouden Eeuw;
Groep 7 met Werken in het buitenland;
Groep 8 met Werken waar je wilt.
De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn ook gestart met Gynzy. Een methode die via de Chromebooks wordt
aangeboden en die zich sterk aanpast aan het niveau van elk kind (adaptieve methode). Gynzy
biedt meer onderdelen, maar we starten de proefperiode op het gebied van rekenen.
Na een proefperiode evalueren we het werken met beide methodes aan de hand van
uitgangspunten die we hebben vastgesteld met het hele team en beslissen we over wel of niet
aanschaffen.
Onze stagiaires
We starten het jaar met vier nieuwe stagiaires. En daar zijn we blij mee. Nieuw, jong talent in
het team is altijd fijn. Welkom Loes, Anne, Erika en Charissa! In deze eerste nieuwsbrief stellen
Loes en Anne zich even voor. In de volgende nieuwsbrief Erica en Charissa.
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Anne, groep 4
Hallo allemaal, mijn naam is Anne Raaijmakers, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Eindhoven. Ik
ben nu bezig met het laatste jaar van de PABO. Tot de kerst kom ik stage lopen in groep 4 op
maandag en dinsdag. Ik heb er heel veel zin in en mochten er nog vragen zijn dan stel ze gerust!
Loes, groep 5/6
Hallo allemaal, Ik ben Loes Peters, 21 jaar oud en woon in Son en Breugel. Op dit moment volg
ik de opleiding onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven. Ik zit nu in het 2e
leerjaar en mag dit schooljaar op Basisschool de Krommen Hoek mijn stage doen in groep 5/6.Ik
heb er heel veel zin in en hoop dat we er met zijn allen een heel leuk en leerzaam schooljaar van
gaan maken! Mochten er vragen zijn dan mag u ze gerust stellen.

Loes

Anne

Nieuwbouw De Krommen Hoek/de Regenboog
Voor de zomer hebben wij u voor de laatste keer geïnformeerd over de ontwikkelingen voor de
nieuwbouw (De Krommen Hoek en Regenboog). In deze nieuwsbrief weer een korte stand van
zaken. In de zomer heeft de gemeente besloten om de mogelijkheden voor een derde locatie
(speeltuin De Molenwiek) mee te nemen in hun participatietraject. Wij werden door dit bericht
in de media verrast. Zoals u weet, zijn we vanuit PlatOO en de beide scholen (directies, teams,
beide MR-en, en de stuurgroep nieuwbouw) een plan aan het uitwerken gericht op nieuwbouw
op de huidige locatie van De Krommen Hoek. Het plan dat we daarvoor hebben uitgewerkt, zal
PlatOO in het derde kwartaal dan ook aan de gemeenteraad presenteren. De komende weken zal
onze bestuurder de contacten met de gemeente verder onderhouden en haar voorbereidingen
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richten op het presenteren van ons plan. Indien er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij
u daarover informeren.
Oproep werkgroepen/commissies
De betrokkenheid van ouders op De Krommen Hoek is een groot goed. In overleg met de
oudervereniging en de MR hebben we afgelopen jaar goed nagedacht over de vraag op welke
manier we het best met elkaar kunnen samenwerken. In het nieuwe schooljaar starten we/of
werken we verder vanuit school met een aantal werkgroepen, nl:
●

De werkgroep Communicatie

●

De werkgroep Educatief partnerschap

●

De werkgroep Duurzaamheid

●

Werkgroep Tuinonderhoud

●

Werkgroep Bibliotheek

●

Werkgroep Versieren.

Deze werkgroepen worden geleid door iemand uit het team van de school.
Verder werken met de oudervereniging ook in verschillende commissies aan de grotere
evenementen: Evenementencommissie aan bijvoorbeeld de kerstviering en het slotfeest. Verder
is er een aparte Sintcommissie en een Carnavalscommissie.
Ook de MR en het bestuur van de oudervereniging kunnen nieuwe leden gebruiken. Tijdens de
infoavonden van de groepen (volgende week), worden deze onderwerpen verder toegelicht en
kunt u zich aanmelden als u graag wilt deelnemen. Iedereen nodigen we van harte uit om aan te
haken; zeker ook nieuwe ouders! Een mailtje sturen naar directie@bskrommenhoek.nl mag
ook.

Wet op de privacy
De nieuwe wet op de privacy heeft voor ons als school ook veel gevolgen. Welke precies zullen
we tijdens de infoavond op 9 oktober toelichten. Het betekent iig dat we u geen klassenlijst
meer mogen meegeven om te checken of de naw-gegevens van u en uw kind nog kloppen.
Daarom het verzoek om als er een wijziging is geweest het afgelopen jaar in adres,
telefoonnummer, e mail etc dat even aan te geven bij de leerkracht. Dan kan hij of zij dat in
Parnassys (het systeem waarmee wij werken) aanpassen.
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Knutselmaterialen
Wij krijgen regelmatig materialen van ouders aangeboden om mee te knutselen (wc rollen,
doosjes etc). Heel fijn, maar we bewaken ook graag goed de krappe ruimte die wij als school
hebben om materialen op te slaan. Daarom hebben we binnen ons team een leerkracht
gevraagd om te bewaken dat we alleen die materialen aannemen, die we ook echt kunnen/gaan
gebruiken. Wilt u daarom altijd even overleggen met Manita uit groep 3 (aanwezig maandag,
dinsdag en woensdag), voordat u spullen mee naar school brengt.
Korte mededelingen/verzoeken:
●

De Plusklaskinderen die op De Regenboog zijn op woensdag, komen om 12.00 uur
gewoon naar school.

●

De gymtijden (woensdag) zijn definitief: van 9.30 -10.30 uur groep 7/8, van 10.30 - 11.30
uur groep 3/4 en als laatste van 11.30 - 12.30 uur groep 5 /6.

●

De kinderen van groep 4 gebruiken de ingang van de onderbouw.

●

De kinderen mogen niet met de fiets achter op het plein en ook niet om de school lopen
(pad links van het gebouw).

●

Wij vragen u:
○

Om afspraken bij de tandarts, orthodontist, huisarts etc zoveel mogelijk buiten
schooltijd te plannen;

○

Geen fietsen neer te zetten bij het hekje van groep 2.

○

Als u iets kwijt bent van uw kind, nog een keer de bakken/manden met gevonden
voorwerpen te checken voor 31 augustus. Daarna legen we de manden/bakken en
gaan de spullen die er nog in zitten naar het goede doel. Zo starten we het
nieuwe schooljaar ook op dat punt met een opgeruimde school.

Agenda augustus/september/oktober
●

Dinsdag 27 augustus, 19.30 uur : infoavond groep 1,2,3

●

Woensdag 28 augustus, 19.30 uur: infoavond groep 4

●

Woensdag 4 september 19.30 uur: infoavond groep 5/6 (ook info kamp)

●

Donderdag 5 september, 19.30 uur: infoavond groep 6/7 (ook info kamp)

●

Woensdag 11 september: studiedag leerkrachten: KINDEREN VRIJ

●

Maandag 16 september: kennismakingsgesprekken met de leerkracht (15.00 - 17.00 uur)

●

Woensdag 18 september: kennismakingsgesprekken met de leerkracht (13.00 - 17.00
uur)

●

Woensdag - vrijdag 25 - 27 september: schoolkamp groep 6,7 en 8
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●

Woensdag 2 oktober: start kinderboekenweek

●

9 oktober: 19.30 uur: brede ouderavond en ALV Oudervereniging (u ontvangt daarvoor
een aparte uitnodiging, maar zet deze datum alvast in uw agenda!).

Bijlage
Info GGD 2019/2020
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