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Even voorstellen: Erica
In vorige nieuwsbrief hebben Anne en Loes zich voorgesteld. In deze nieuwsbrief is Erica aan
de beurt.
Mijn naam is Erica van Werde. Voor sommige kinderen ben ik bekend vanuit de BSO, op De
Krommen Hoek. Omdat ik een HBO opleiding tot leraar-ondersteuner volg, loop ik dit jaar
stage. De eerste weken in groep 7, na de herfstvakantie in groep 4. Mijn stagedagen zijn
maandag en dinsdag. Naast de pedagogische kennis, wil ik tijdens stage vooral didactische
vaardigheden leren. Daarnaast blijf ik nog gewoon op de BSO werken, zodat ik daar ook een
vast gezicht blijf. Naast mijn werk en stage heb ik nog een aantal hobby’s die ik met veel passie
uitvoer. Zo ben ik actief bij de scouting, ben elk jaar een zeer fanatieke deelnemer van de
Brabantse Dag in Heeze. Maar mijn grootste passie is toch wel skiën. In mijn vrije tijd ben ik
dan ook regelmatig terug te vinden op de skibaan. Ik zie u graag op school!

Fietsen op het plein
Op de momenten dat - na school - de kinderen worden opgehaald, is het erg chaotisch op het
schoolplein. Met name door fietsen die in het gedeelte waar doorgang moet
plaatsvinden,worden neergezet, zoals naast het raam van groep 1 en langs de fietsenrekken. Wij
vragen u om uw fiets zo veel mogelijk buiten het hek te laten staan of in de fietsenrekken te
plaatsen als u uw kind komt ophalen. Wij zullen daar als team de komende periode alert op zijn
en mensen op aanspreken.
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Leerlingenraad
Voor de zomervakantie heeft interim directeur Koen een leerlingenraad gevormd om met
vertegenwoordigers uit de bovenbouw in gesprek te gaan over de vraag wat de kinderen zouden
willen doen met het restant van de TSO gelden (zie verderop in de nieuwsbrief). Op deze manier
met kinderen in gesprek gaan over onderwerpen die de hele school aangaan, bevalt ons goed.
Daarom hebben we besloten om een leerlingenraad in het leven te houden. Met de bestaande
raad hebben we in oktober nog een ‘vergadering’ (zie agenda) en een in januari 2020. Voor de
bijeenkomsten in april en juni kiezen de klassen vanaf groep 5 tot en met 8 twee nieuwe
vertegenwoordigers. Met de kinderen zullen we in gesprek gaan over vragen als: Wat
willen/kunnen we doen tijdens de middagpauze als het regent? Welke regels zouden we met
elkaar moeten afspreken bij het buitenspelen? Welke duurzame oplossingen zien jullie voor de
Krommen Hoek? etc etc. Elke vergadering zal één vraag of onderwerp centraal staan. In de
nieuwsbrief zullen we kort verslag doen van de vergaderingen.
Krentenbaard
Er is op school bij een aantal kinderen krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is
besmettelijk. Als er met zalf wordt behandeld, is het besmettingsgevaar weg..Er is geen reden
om kinderen thuis te houden, als ze na een bezoek aan de arts met zalf worden behandeld. Dat
is bij de kinderen waar het om gaat, het geval. Verder hanteren wij het advies van de GGD wat
betreft de hygiëneregels. Krentenbaard begint met plekjes die over het hele lichaam kunnen
voorkomen. Mocht u vermoeden dat uw kind krentenbaard heeft, maak dan snel een afspraak
bij de huisarts en licht de leerkracht in. Voor meer info: zie bijlage.
Spreekuur CMD
Het CMD (dat staat voor Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening) verzorgt op alle
scholen in Son regelmatig een spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u - zonder een afspraak te
hoeven maken - terecht bij de jeugdverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker voor
al uw vragen rondom opvoeden en opgroeien. Ook met andere vragen met betrekking tot zorg,
welzijn en wonen kunt u bij hen terecht. Schroom niet om dat te doen, als u vragen heeft.
Op de volgende data heeft het CMD spreekuur op onze school, in de IB kamer:
●

Dinsdag 8 oktober 2019 van 14.00 - 15.00 uur

●

Dinsdag 12 november 2019 van 14.00 - 15.00 uur
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●

Dinsdag 10 december 2019 van 14.00 - 15.00 uur.

Heeft u behoefte om eerder of buiten het spreekuur een afspraak te maken met het CMD, dan
kunt u direct contact opnemen met het CMD via telefoonnummer 0499-491470.
Ouder-werkgroepen/commissies
In de twee vorige nieuwsbrieven en tijdens de informatieavonden van de groepen, hebben we
uw aandacht/interesse gevraagd voor diverse werkgroepen en commissies. We zijn blij dat daar
enthousiast op gereageerd is en dat nieuwe ouders zich hebben aangemeld. In ons team zijn nu
de taken voor de werkgroepen en commissies ook verdeeld en zullen de meeste op korte termijn
(weer) worden opgestart. De ouders die in een commissie of werkgroep actief zijn of die zich als
nieuweling hebben aangemeld, worden benaderd door de leerkracht die de groep/commissie
trekt. De Sintcommissie is al gestart en ook de werkgroep Communicatie. Deze laatste
werkgroep kijkt komende periode naar meer mogelijkheden met Parnassys en Parro voor
oudercommunicatie en meer eenheid in de huisstijl voor school.
Personele zaken
●

Marianne Heuveling (groep 7) is (langdurig) ziek. Anne Raaijmakers zal haar vervangen.

●

Laura Koc (groep 3) is naar verwachting nog enkele weken afwezig op school; is achter
de schermen wel al taken aan het oppakken. Haar vervanging vindt plaats vanuit de
vervangingspool van PlatOO.

●

Vanaf eind oktober gaat onze conciërge Ine de Heer een dag per week minder werken:
op de woensdagmiddagen komt vanaf begin november daarom Frans Vogels op onze
school als conciërge. Frans is nu al conciërge op De Harlekijn en zal zich later in een
nieuwsbrief even voorstellen.

Korte mededelingen
TSO gelden
Over de besteding van de TSO gelden, zal de oudervereniging op de alv vergadering van 9
oktober a.s een voorstel doen aan de leden; voorstel is gebaseerd op advies van de
leerlingenraad (zie eerder in deze nieuwsbrief), het team van bs De Krommen Hoek en wordt
voor de alv ook voorgelegd aan de MR.
Folderbakjes
Wij worden als school vaak gevraagd om via kinderen commerciële of andere folder materialen
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uit de delen. Dat doen we vanaf nu niet meer. In plaats daarvan hebben we bij alle ingangen
een folderbak opgehangen/neergezet, waar ruimte is voor relevante folders/brochures. Graag
even overleg met Sandra, als u daarin iets wilt neerzetten.
Stukken PLatOO ter inzage voor ouders
In de kamer van Sandra liggen nieuwe versies van het Medezeggenschapsstatuut en
Medezeggenschapsreglement van PlatOO ter inzage. Verder is er een protocol voor datalekken
opgesteld voor alle PlatOO scholen. Ook dat ligt bij Sandra ter inzage.
Agenda september/oktober/november 2019
●

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

●

Dinsdag 17 september: groep 7 en 8 bezoeken de landing van parachutisten ikv thema
Bevrijding.

●

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

●

Maandag 23 september eerste vergadering van de MR (agenda en notulen volgen via
website)(15.00 uur - 16.00 uur)

●

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

●

Woensdag 2 oktober: start kinderboekenweek: Openingstoneel.

●

Maandag 7 oktober 2019: Dag van de leraar!

●

Dinsdag 8 oktober : spreekuur CMD (14.00 - 15.00 uur)

●

Dinsdag 8 oktober: NSCCT test groep 4 (info voor ouders volgt)

●

Woensdag 9 oktober: brede ouderavond en ALV oudervereniging (19.30 uur)

●

Vrijdag 11 oktober: afsluitende activiteit Kinderboekenweek.

●

Maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober: HERFSTVAKANTIE

●

Donderdag 23 oktober: leerlingenraad (13.30 - 14.15 uur)

●

Dinsdag 12 november: spreekuur CMD (14.00 - 15.00 uur)

Bijlage
Deurbriefje GGD krentenbaard.
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