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Goede doelen voor kerst/leerlingenraad
Op 24 oktober is de leerlingenraad bij elkaar geweest . Op de agenda stonden drie
onderwerpen:
1. Aan welke goede doelen zouden jullie de opbrengsten van de kerstactiviteit willen
besteden?
2. Wat kunnen we doen als we moeten binnen blijven tijdens pauzes (vanwege het weer)?
3. Wat is er besproken in de jeugdgemeenteraad?
1. Op 18 december staat houden we op school een kerstmarkt. Kinderen maken in de aanloop
naar kerst dingen die ze tijdens de kerstmarkt mogen verkopen. De opbrengst willen we graag
schenken aan een goed doel. Als kerstgedachte. De leden van de leerlingenraad hebben in hun
klassen besproken waar ze dit geld graag aan zouden besteden. Na een uitgebreide discussie
zijn vier doelen gekozen die te maken hebben met mensen of kinderen, nl: Het vergeten kind
(kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben), Kika (kinderkanker), het Leger des Heils (arme
mensen/daklozen) en Stichting Hartekind (hartproblemen bij kinderen).
In de eerste helft van december mogen alle kinderen (mag met behulp van jullie als ouders)
stemmen op het goede doel van hun voorkeur. In de klassen zal daar aandacht voor zijn en in in
de middenruimte komt een stembus te staan. Onder de twee doelen met de meeste stemmen
wordt de opbrengst verdeeld.
2. Als het regent kunnen we tijdens pauzes niet naar buiten. Wat we daarvoor als alternatief
binnen zouden kunnen doen, hebben de leden van de raad ook in de klassen besproken. Er
kwam van alles uit. Conclusie was dat de ideeën die we als team hadden bedacht best goed
overeenkomen met de voorstellen van de kinderen zelf: tekenen, bewegen, spelletjes, spelen (in
gemengde groepen in verschillende klassen (per bouw) onder begeleiding van de ingeroosterde
leerkrachten. Een paar ideeën waren nieuw en nemen we mee, zoals toneelspel, knutselen,
Kapla. Waar kinderen zelf graag de chromebooks hadden gezien als optie, vinden we dat als
team geen goed idee!
3. Twee van onze leerlingen zitten in de jeugdgemeenteraad. Iza en Noud vertellen in de
vergaderingen van de leerlingenraad wat ze daar hebben besproken. De leden van de
leerlingenraad vragen we om daarover in hun eigen klassen weer te vertellen. Noud zit in de
werkgroep verkeer en Iza praat mee over voorzieningen voor kinderen in Son en Breugel.
De volgende bijeenkomst met de leerlingenraad is op donderdag 16 januari 2020. Daarna
worden er nieuwe leden gekozen in de groepen 5 tot en met 8. Van de vergaderingen van de
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leerlingenraad wordt een verslag gemaakt. Als u dat graag wilt ontvangen, stuur dan een mailtje
naar Sandra.
Geen honden op het schoolplein
Hoewel we beseffen dat we hiermee niet voor iedereen een populaire maatregel treffen, hebben
we besloten om geen honden meer toe te laten op het speelplein. Meerdere ouders hebben
aangegeven honden op het (drukke) schoolplein niet prettig te vinden, omdat hun kinderen of
zij zelf er schrik voor hebben. Het schoolplein willen wij een plek laten zijn waar kinderen niet
bang hoeven te zijn en zich veilig voelen. Daarnaast is het schoolplein ook niet de plek waar je
ongelukjes wilt laten gebeuren. Natuurlijk is er verschil: klein, groot, zachtaardig of minder.
Maar geen honden op het schoolplein is het meest duidelijk en voorkomt een subjectieve
discussie over wat wel en niet. Dus hoe schattig en lief ook… Ouders die met de hond de
kinderen komen halen, vragen we vanaf nu om buiten het schoolhek te wachten. Om deze
spelregel te verduidelijken, zullen we binnenkort bij de hekken bordjes plaatsen. Ouders die
toch honden op het schoolplein meebrengen, zullen we aanspreken en verzoeken om buiten het
hek te wachten.
Nieuws van de oudervereniging
Sinds de ALV van 9 oktober jl., zijn we als bestuur weer compleet met 7 personen. Binnenkort
gaan we de taakverdeling herschikken en bespreken wie over een paar maanden de nieuwe
voorzitter wil worden. Onze huidige voorzitter, Natalie de Folter, gaat namelijk verhuizen en
zal De Krommen Hoek verlaten.
Onze penningmeester is druk in de weer met het innen van de ouderbijdrage voor dit
schooljaar. Mocht u vergeten zijn de bijdrage (€30) over te maken, zoek dan even terug in uw
e-mails of stuur een bericht naar de penningmeester.
De Sinterklaascommissie is inmiddels druk bezig een deel van de ouderbijdrage weer uit te
geven. Het beloofd weer een leuk feestje te worden op 5 december.
Eén van de aandachtspunten waar we als bestuur momenteel mee bezig zijn is de besteding van
het restant TSO-gelden. De leerlingenraad kwam met drie wensen: 1) de kleine doeltjes voor de
onderbouw vervangen voor grotere doeltjes; 2) de doelen op het grote grasveld voorzien van
netten; 3) een klimtoestel voor de bovenbouw. Een aantal ouders wensen een koelkast voor de
lunchpakketjes van de kinderen. In overleg met Sandra bekijken we wat mogelijk is binnen de
randvoorwaarden (financiën, ruimte, valondergrond, e.d.). Zodra we een beslissing hebben we
genomen, laten we dat weten.
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Personele zaken
Vertrek Ruurd Bouman
Afgelopen week hebben wij de kinderen en ouders van groep 4 laten weten, dat Ruurd met
directe ingang zijn taken als leerkracht heeft neergelegd en dat hij ook niet meer zal terugkeren
voor de/een groep. Een moeilijke, maar gezamenlijke beslissing en de enige juiste voor Ruurd
en daarmee ook voor de kinderen en de school. Ruurd besteedt de komende tijd aan de
zoektocht naar een nieuwe stap in zijn loopbaan en de afronding van zijn overige taken voor
school (ICT) en PLatOO (PlatOOlab). Daarom is Ruurd nog een tijdje op school aanwezig.
Hoewel we in Ruurd een ongelooflijk bevlogen en goede leerkracht verliezen, voelen we
allemaal dat het goed is zo. Dat vindt hij zeker ook zelf. Natuurlijk nemen we met de kinderen
uit groep 4 op korte termijn, en met het team/ouders later (als de einddatum bekend is),
afscheid van Ruurd. Daar houden we u uiteraard van op de hoogte. Vragen mag altijd. Aan
Ruurd zelf of aan Sandra. Voelt u zich daarin vooral niet bezwaard.
Gerard de Wit
Met Gerard is, ook in overleg, een vaststellingsovereenkomst gesloten. Waar Gerard zich - na
een 40 jarig dienstverband bij De Krommen Hoek - een ander afscheid had gewenst, liet zijn
gezondheid dat helaas niet toe. Inmiddels is afgesproken dat Gerard per 1 februari 2020 met
vervroegd pensioen gaat. In de tussentijds is hij vrijgesteld van werkzaamheden. Op woensdag
27 januari 2020 zullen we hem op een onvergetelijke manier uitzwaaien. Dat verdient hij!
Sandra heeft de wensen van Gerard met hem besproken. Het team bereidt de dag voor en de
uitnodiging volgt.
Terugblik op de staking van 6 november 2019
Vorige week woensdag was ook de Krommen Hoek dicht vanwege de landelijke stakingsdag. Om
zichtbaar te maken waarom, hebben we aan de buitenkant van de school posters en teksten
opgehangen. Geïnspireerd door de uitzending van Zondag met Lubach over het lerarentekort.
Tussen de leerkrachten en binnen PlatOO is het gesprek over de ingrepen die nodig zijn om de
problemen binnen het onderwijs aan te pakken, flink aangewakkerd. Dit blijft ook de komende
tijd een belangrijk onderwerp. Ook in gesprekken tussen de MR-en en de stichting PlatOO. .
Namens PlatOO is met een groot aantal andere onderwijskoepels uit Zuid-Oost Brabant een
paginagrote advertentie in de media verschenen waarin het kabinet wordt opgeroepen te
investeren in het onderwijs in deze regio. We blijven hier graag ‘de slimste regio’. De discussie
en het gesprek over wat er in het onderwijs nodig is, wordt zeker vervolgd.
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Korte mededelingen
CMD
Vanwege ziekte zijn er de komende tijd geen spreekuren voor het CMD (plein voor welzijn en
zorg). Als u het fijn vindt om bij het CMD een afspraak te maken, dan kan via telefoonnummer
0499- 491470.
Koelkast
In de bijdrage van de oudervereniging stond het al. Een van de investeringen uit de TSO gelden
is een grote koelkast waarin kinderen hun lunch gekoeld kunnen bewaren. Deze koelkast zal
geplaatst worden bij de doorloop naar de kopieerruimte. Het is de bedoeling dat deze koelkast
er in ieder geval na de kerstvakantie staat.
Ouder thema-avond (donderdag 16 januari 2020) over educatief partnerschap. Aan de hand van
vragen als: Hoe kun je als ouder bijdragen in het leerproces van het kind? Wat is effectieve
communicatie tussen ouder - leerkracht en school? Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Sinterklaas
Morgen komt Sinterklaas weer aan in ons land. Op school staan er weer een aantal leuke
activiteiten gepland. Donderdag 14 november hebben we met alle groepen samen geknutseld
aan leuke werkjes voor in de klas om in de sfeer te komen. De versiering in de middenruimte is
ook weer helemaal leuk (met dank aan Nienke). Op vrijdag 22 november gaan we pepernoten
bakken in de groepen. De kinderen mogen hun schoen zetten, en we hebben natuurlijk ook weer
het sint toneel voor de onderbouw. Over de sinterklaasviering: (zie aparte bijlage).
Excursie Boerenbond museum (groep 3)
Woensdag 30 oktober zijn we met de kinderen uit groep 3 naar het Boerenbond museum
geweest in Gemert. In de klas werken de juffen aan het thema ”vroeger” . Kinderen zagen hoe
de kinderen een eeuw geleden naar school gingen, hoe de klompenmaker klompen maakte en
hoe vroeger brood werd gebakken. Als afsluiting mocht groep 3 ook nog een rondje maken in de
huifkar.
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Werkgroepen/commissies
Biebcommissie: is bij elkaar geweest en heeft afspraken gemaakt over beheer en aanschaf van
nieuwe boeken, de inrichting en nieuwe ideeën zoals koppelen aan thema’s waar op school aan
wordt gewerkt, de inrichting van de bieb en een wensenbus voor kinderen. De biebcommissie
staat o.l.v. Hanneke Horvers (leerkracht groep 1);
Werkgroep Duurzaamheid: komt op 27 november bij elkaar olv Sandra Buys;
Werkgroep Oudercommunicatie: er is een student geselecteerd van Sint Lucas uit Eindhoven
die komende maanden gaat werken aan de uitwerking van een nieuwe huisstijl voor school.
Agenda /november/december 2019/januari 2020
●

Vrijdag 22 november: gastles Leven met een beperking (groep 7)

●

Woensdag 27 november: werkgroep Duurzaamheid 10.00 uur.

●

Donderdag 28 november: schoen zetten

●

Vrijdag 29 november: Sint toneel groep 1 t/m 4

●

Donderdag 5 december: Sint op school

●

Vrijdag 6 december: studiedag: KINDEREN VRIJ!

●
●

Maandag 9 december 2019 MR vergadering: 16.30 uur
Woensdag 11 december: Workshop groep 7.

●

Maandag 16 december: schaatsen op de schaatsbaan groep 3 en 5/6.

●

Dinsdag 17 december: knutselworkshop kerst

●

Woensdag 18 december: kerstactiviteit.

●

Donderdag 19 december: schaatsen op de schaatsbaan groep 4, 7 en 8

●

Vrijdag 20 december: 8.45 uur kersttoneel + vanaf 12.30 uur: start kerstvakantie.

●

21 december t/m 3 januari 2020: kerstvakantie.
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●

Dinsdag 14 januari: Workshop Apollo 11 (groep 8)

●

Woensdag 15 januari: juffendag groep 3.

●

Donderdag 16 januari: leerlingenraad: 13.30 uur.

●

Donderdag 16 januari 2020 om 19.30 uur; informatieve thema avond over
ouderbetrokkenheid.

●
●

Woensdag 22 januari: studiedag: KINDEREN VRIJ!
Woensdag 29 januari: afscheid Gerard de Wit.
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