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Bijlagen: uitnodiging Gerard en kerstkaart

Het hele team van de Krommen Hoek wenst jullie fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling
toe! Geniet van even niks moeten en van familie en vrienden. Tot 6 januari!
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Mooi bedrag voor Leger Des Heils en Kika
Woensdagavond 18 december stond in het teken van kerst op school. Vanuit de kerstgedachte
om iets te doen voor een ander, hebben we op school via een selectie met de leerlingenraad met
alle kinderen gestemd op twee goede doelen. Stichting Kika en Leger des Heils. We hebben
woensdag met de verkoop van alles kerstknutsels en de loterij een prachtig bedrag opgehaald:
723 euro. Dat betekent dat we naar beide organisaties 361,50 euro hebben overgemaakt.
Van het Leger des Heils, afdeling Eindhove kreeg ik de volgende reactie:
“Hallo, wat een lieve actie! We zijn er heel blij mee, en we zullen het besteden aan
boodschappenpakketten voor hen die dat kunnen gebruiken, een extraatje tijdens de kerstdagen voor
de daklozen inloop. En iets om de boel op te vrolijken. Alvast heel erg bedankt! “.
We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze heerlijke avond, heel erg bedanken.
In het bijzonder de kerstcommissie en de partijen die een sponsor bijdrage hebben geleverd:
RBA (kraampjes), boomkwekerij van den Oever (voor het kerstgroen) en de firma van de Laar
voor de kerstbomen.
Nieuw gebouw op locatie De Krommen Hoek
Na een lang proces en opnieuw een stevige discussie, is gisteravond door een meerderheid in de
gemeenteraad de locatie Krommen Hoek als voorkeurslocatie aangewezen om een nieuw
schoolgebouw te bouwen voor De Regenboog en De Krommen Hoek. Dat ondanks de duidelijke
bewaren die omwonenden ook gisteren hebben geuit. De volgende stap in het proces is een
aanvraag voor nieuwbouw die PlatOO moet indienen bij de gemeente voor 1 februari. Na de
kerstvakantie komen de directeuren van beide scholen en PlatOO bij elkaar om de volgende
stappen in het proces te bepalen en in te richten. Uiteraard blijven we u daarover informeren.
Wij zijn erg blij dat we nu na een jarenlange discussie vooruit kunnen in de uitwerking van een
voorstel voor een nieuw schoolgebouw. Dat willen we in een net zo zorgvuldig proces doen als
in de afgelopen anderhalf jaar; met beide teams, MR-en, ouders en zeker ook met oog en
aandacht voor de bezwaren die omwonenden zo duidelijk hebben geuit. We kiezen daarbij graag
voor een constructieve samenwerking. Wij danken namens het team, de beide directies en
PlatOO iedereen die zich in het proces naar dit besluit heeft ingezet. Zeker ook de ouders en
leerkrachten in de MR en in de stuurgroep. Wij zijn allemaal heel trots hoe we dit met elkaar
hebben bereikt en hopen van harte dat we dat op deze manier in de komende fase kunnen
voortzetten.
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Duurzame school (koelkast - minder verpakkingen)
In de gedachte van de Krommen Hoek past respect voor de natuur. Daarom zijn we in het team
en met een ouderwerkgroep aan de slag over de vraag hoe we van de Krommen Hoek een
duurzamere school kunnen maken. We zoeken naar oplossingen voor zuiniger omgaan met
energie en water, betere afvalscheiding maar vooral ook minder afval. Daar kunt u als ouder ook
een bijdrage aan leveren door uw kinderen geen verpakte hapjes/lunch mee te geven!
Zoals eerder gemeld hebben we van de restant TSO gelden een grote koelkast aangeschaft, waar
de kinderen hun beker melk of sap gekoeld in kunnen bewaren. Na de kerstvakantie staat
daarvoor s’morgens in elke klas een (witte) bak klaar. De leerkrachten maken met de eigen klas
afspraken wie de bakken in de koelkast zet en haalt.
Onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Door de onderwijsbonden is opnieuw opgeroepen tot een landelijke staking in het primair
onderwijs. Belangrijkste reden is het feit dat er, ondanks een akkoord over een CAO (met
looptijd tot november 2020), nog geen vooruitzicht is op structurele investeringen om de
problemen waar we mee te kampen hebben in het basisonderwijs, op te lossen. We zijn binnen
PlatOO in gesprek over hoe we de stakingsdagen gaan invullen. De bereidheid om te staken is
opnieuw groot bij alle scholen; ook op de Krommen Hoek. Zonder dat het dus 100% zeker is, is
het wel slim om alvast rekening te houden met het feit dat de school op genoemde dagen dicht
is. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte.
Afscheid Gerard de Wit
Op woensdag 29 januari 2020 nemen we afscheid van Gerard die na veertig jaar aan De
Krommen Hoek verbonden te zijn geweest, met vervroegd pensioen gaat. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief een uitnodiging voor zijn afscheid. Iedereen die het fijn vindt om Gerard nog even
de hand te schudden, is van welkom op de borrel om 16.00 uur.
Evaluatie continurooster
Inmiddels draaien we een half jaar met een continurooster. We hebben dit nieuwe lesrooster
met het team geëvalueerd. De conclusie is dat het ons als leerkrachten goed bevalt. Het nieuwe
rooster brengt meer rust en ook het feit dat we als team zelf de surveillance geeft kinderen
duidelijkheid (bijvoorbeeld over consistente spelregels bij het buiten spelen). We bespreken na
de vakantie (via de leerlingenraad) ook met de kinderen over de vraag hoe zij het
continurooster ervaren. Wilt u als ouder graag iets kwijt over het continurooster (voors en
tegens), laat het ons dan weten door middel van een mailtje aan Sandra.
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Voorstellingen kunstmenu
Voor alle groepen is er weer een voorstelling en/of een workshop gereserveerd vanuit het
Kunstmenu. Dat zijn:
groep 1/2: Voorstelling Boef en een voorbereidende les.
groep 3/4: Voorstelling en workshop KIGOTTE
groep 5/6: Programma. En toen was er Licht op 27 januari in het Philips Museum
groep 7: Programma 'Is dit ook Kunst?"
groep 8: Apollo 11 Voorstelling en workshop op 14 januari.
Personele zaken
Zoals eerder gemeld, gaat Ruurd Bouman de Krommen Hoek verlaten. Na meer dan tien jaar les
gegeven te hebben, heeft hij gekozen voor een carrière buiten het onderwijs. Ruurd geeft geen
les meer in groep 4. In groep 4 staat nu op maandag, dinsdag en woensdag Nina Sanchez in deze
klas. Een oude bekende van De Krommen Hoek en we zijn heel blij met haar terugkeer! Marieke
van Rijn geeft nu op donderdag en vrijdag les in groep 4. We zijn in gesprek met mogelijke
kandidaten voor deze dagen. Ruurd werkt in januari nog wat taken af voor school. Over zijn
afscheid van school, leest u in de volgende nieuwsbrief meer.
Per 1 maart heeft Kim Otten een nieuwe baan als manager van een kinderopvang. Kim geeft
momenteel de gymlessen op woensdag en vervangt een dag in de twee weken als
werkdrukverlaging in de onderbouw. Het is jammer dat Kim de Krommen Hoek gaat verlaten,
maar net als bij Ruurd geldt dat we het ook toejuichen als mensen hun hart gaan volgen.
We wensen hen beiden heel veel geluk en plezier in hun nieuwe baan. Over de invulling van de
uren van Kim in een volgende nieuwsbrief meer.
Nieuws van de oudervereniging
Dringende oproep! Penningmeester gezocht!!
We zijn dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmeester,
Esther Mayntz, legt per 1 februari 2020 haar taken neer. Dit i.v.m. haar drukke werkzaamheden.
We zoeken iemand die:
● feeling heeft met geldzaken
● die 1-2 uurtjes per week over heeft
● die een paar keer per jaar ’s avonds kan vergaderen
● die regelmatig op school rondloopt
● die het leuk vindt om samen met de andere
bestuursleden leiding te geven aan de Oudervereniging
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Schroom niet om contact op te nemen met de OV via de mail (OV@bskrommenhoek.nl) of één
van de bestuursleden aan te spreken.
Ouderbijdrage al betaald?
Heeft u de ouderbijdrage voor dit schooljaar al betaald? Zo ja, bedankt! Zo nee, dan maakt u de
penningmeester blij om dat alsnog te doen. De hoogte van de ouderbijdrage is dit jaar €30 per
kind. Dit geldt ook voor de kinderen die tot de kerstvakantie ingestroomd zijn. Het betreffende
rekeningnummer is NL25 RABO 0109 1928 93. Graag naam en groep vermelden van de leerling.

Nieuwe voorzitter
Vanaf maart 2020 wordt Thekla Essers de nieuwe voorzitter van de OV. Zij zit al in het bestuur
van de OV en neemt de taken over van Natalie de Folter die in de carnavalsvakantie gaat
verhuizen en de school zal verlaten. Thekla heeft drie kinderen op school: Jens in groep 3 en
Nina & Minke in groep 1.
Besteding restant TSO-gelden
Bij een aantal ouders leven er nog vragen over het restant TSO-gelden. Hieronder volgt een
toelichting zoals deze tijdens de ALV van 9 oktober jl. is gehouden. Hopelijk zijn daarmee de
vragen beantwoord.
tijdstip
Sept. 2019
2018
2017
2016
2015

mutatiestand
€ 6.110.69
€ 8.207,07
€ 5.623,04
€10.242,68
€ 6.755,86

In de tabel zijn de mutatiestanden van de TSO-rekening van de afgelopen 5 jaar te zien. Bij het
afsluiten van de TSO-rekening in september jl. was er ruim €6000 over. Dit bedrag stond 5 jaar
geleden ook al op de rekening. Dat betekent dat al het geld dat ouders in de afgelopen 5 jaar
betaald hebben aan de TSO, ook daadwerkelijk is besteedt aan de TSO. Tussentijds (in
2016-2017) zijn de tarieven verlaagd en hebben ouders geld terug gekregen over een periode
van 2 jaar. Dit in verband met de wettelijke verlaging van de vrijwilligersvergoeding.
Het geld dat nu nog over is , is niet meer te traceren naar bepaalde personen of een bepaalde
tijdsperiode. Daarom is in overleg met directie en de MR besloten het restant van de
TSO-gelden niet terug te geven aan ouders, maar te besteden aan zaken die ten goede komen
aan de school. De leerlingenraad heeft wensen van de leerlingen verzameld. De conclusie is dat
de bovenbouw graag een klimtoestel wil. De onderbouw zou grotere doeltjes willen. En als
laatste willen een aantal ouders graag een koelkast op school, zodat leerlingen hun lunch
gekoeld kunnen bewaren. De koelkast is deze week geleverd. Aan de andere twee voorstellen
wordt nog gewerkt.
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Fijne feestdagen
Sinterklaas is alweer enige tijd het land uit. We bedanken de Sintcommissie die er weer veel
werk van gemaakt heeft om Sinterklaas te ontvangen en alle kinderen een fijne dag te
bezorgen. Dank jullie wel! Tot slot wensen wij alle teamleden, ouders en kinderen een hele fijne
vakantie toe en een goed en gezond 2020!!
Korte mededelingen
Ontruimingsoefening
Op dinsdag 10 december hebben we met de hele school een ontruimingsoefening gedaan.
Hopelijk hebben we het nooit nodig, maar als er ooit een calamiteit is, willen we zo rustig
mogelijk en ordelijk met alle kinderen en aanwezigen de school snel kunnen verlaten. En dat
moet je soms oefenen. We werken aan de hand van een ontruimingsplan dat alle leerkrachten
kennen. De oefening verliep heel goed. Iedereen was heel snel buiten op het veld. Een paar
kinderen liepen natte sokken op, maar ook dat hoort erbij (zo snel mogelijk ontruimen) en was
snel opgelost. In het voorjaar oefenen we nog een keer in een situatie dat kinderen niet in de
eigen klas zijn.
Nieuwe leerlingenraad
Op donderdag 16 januari komt de leerlingenraad in de huidige samenstelling voor het laatst bij
elkaar. We praten dan met elkaar over spelregels voor het buiten spelen en over het
continurooster. Hoe ervaren kinderen dat? Na deze datum kiezen de groep 5 tot en met 8 in hun
eigen klas twee nieuwe leden voor de leerlingenraad.
Ouderavond op 16 januari gaat niet door
In de vorige nieuwsbrief is een ouderavond aangekondigd over educatief partnerschap. Deze
ouderavond gaat NIET DOOR, maar wordt verplaatst naar een later moment. Dat heeft te
maken met het feit dat de gastspreker die we hiervoor willen uitnodigen niet kan op 16 januari.
Nieuwe datum volgt.
CMD
Na de kerstvakantie zijn de spreekuren van het CMD weer gepland voor de locatie De Krommen
Hoek. Heeft u een vraag over over de zorg en welzijn van uw kind, schroom dan zeker niet om
deze spreekuren te bezoeken. In de kalender onderaan deze nieuwsbrief , vindt u de dagen en
tijden.
Tandartsbezoek buiten schooltijd
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We willen u vragen om bezoeken aan de tandarts buiten schooltijd te maken. Bij de
orthodontist of huisarts is dat niet altijd mogelijk, beseffen we, maar met de huidige
schooltijden, vinden we een bezoek aan de tandarts geen reden om verlof te hebben.

Agenda januari/februari 2020
●

21 december t/m 3 januari 2020: kerstvakantie.

●

Maandag 6 januari: fijn weer naar school!

●

Maandag 6 januari: MR vergadering 16.30 uur

●

Dinsdag 14 januari: Workshop Apollo 11 (groep 8)

●

Woensdag 15 januari: juffendag groep 3.

●

Donderdag 16 januari: leerlingenraad: 13.30 uur.

●

Dinsdag 21 januari: Spreekuur CMD 14.00 -15.00 uur

●

Woensdag 22 januari: studiedag: KINDEREN VRIJ!

●
●
●

Woensdag 29 januari: afscheid Gerard de Wit.

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: (onder voorbehoud): staking. School dicht.
Maandag 10 en dinsdag 11 februari: adviesgesprekken groep 8.

●

Dinsdag 18 februari: Spreekuur CMD: 14.00 - 15.00 uur.

●

Woensdag 19 februari: bijeenkomst werkgroep Duurzaamheid. 10.00 uur.

