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Nieuwe promofilm
Hoewel er de komende jaren wellicht veranderingen op stapel zijn voor de Krommen Hoek,
blijft goede communicatie over en PR voor onze school heel belangrijk. Misschien wel juist, nu
de politieke besluitvorming over nieuwbouw zo traag en onzeker is. In de oude film kwamen
medewerkers aan het woord die niet meer bij de Krommen Hoek werken en daarom hebben we
in de afgelopen maanden een nieuwe gemaakt. Met daarin aandacht voor de vier kernwaarden
van onze school en met bijdragen van leerkrachten, kinderen en van onze voorzitter van de MR.
En we zijn ontzettend trots op het resultaat. U kunt de film bewonderen op de landingspagina
van onze website en op de Facebookpagina van de school. Natuurlijk is het fijn als u het filmpje
in uw eigen netwerk wilt delen!
Omdat de nieuwe wet op de privacy dat vraagt hebben we aan alle ouders van kinderen die
duidelijk zichtbaar in het filmpje voorkomen, toestemming gevraagd en gekregen.
Dank je wel Nathalie!
In de vorige nieuwsbrief was er al aandacht voor, maar zo net voor hun verhuizing wil ook het
team van de Krommen Hoek in deze nieuwsbrief Nathalie de Folter openlijk bedanken voor haar
jarenlange inzet. Als voorzitter van de oudervereniging, als lid van de werkgroep Duurzaamheid
en zeker ook als betrokken ouder. Tot de laatste week actief voor school en dat is - op de dag
van vandaag - helemaal niet vanzelfsprekend. Nathalie, we hebben je het ook al persoonlijk
verteld, maar hier nog een keer: dank je wel voor de vele tijd en energie die je aan de Krommen
Hoek hebt besteed. We zijn je daarvoor heel dankbaar! We wensen jou en je gezin alle geluk van
de wereld toe in jullie nieuwe huis en omgeving! En Jochem op de nieuwe school.
Wat een optocht!
Het kan de ouders van groep 1, 2 en 3 niet ontgaan zijn. De afgelopen maanden waren wij actief
met het thema Cultureel Erfgoed. Een prachtig onderwerp waarin we van alles verteld hebben
over oa het verenigingsleven en waar we ook gasten in de lessen hebben gehad. Onder andere
van de harmonie. Afgelopen dinsdag hebben we dit thema - in de stromende regen helaasafgesloten met een echte optocht op het veld naast de school. Met muziek, met vlaggen van het
Gilde, met zelfgemaakte trommels en kostuums. Wat een stress voor sommige kinderen (want
oei wat als de trommel het niet zou doen…), maar wat een pret voor alle anderen! Op naar een
nieuw thema: het lichaam.
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Personele zaken
Vacature groep 4
Voor de invulling op groep vier (donderdag en vrijdag) is binnen PlatOO en tegelijkertijd extern
een vacature open gezet. In de eerste week na de carnavalsvakantie worden de
sollicitatiegesprekken gevoerd. Hopelijk komt uit deze procedure snel een geschikte kandidaat
die snel kan beginnen!
Marianne Heuveling
Marianne is na een periode van afwezigheid langzaam het werk weer aan het oppakken. U kunt
haar dus weer tegenkomen op school. Voorlopig vervult Marianne ondersteunende taken.
Afscheid Ruurd
Gisteren had Ruurd zijn laatste echte werkdag op de Krommen Hoek. Op vrijdag 6 maart nemen
zwaaien we hem echt uit met een informele dag. Zoals hij dat zelf graag wilt. De uitnodiging
hebben we eerder rondgemaild.
Vakleerkracht gym
Vanaf woensdag 3 maart tot aan de zomervakantie verzorgt Tim Wiendels het gymonderwijs
voor De Krommen Hoek. Tim werkt voor het Beweegburo en is gediplomeerd gym-docent. De
gymlessen worden verzorgd aan de hand van een door het Beweegburo ontwikkelde methode,
waar we erg enthousiast over zijn. Als u daar meer over wilt weten, neem dan even contact op
met de leerkracht of met Sandra. De gymtijden blijven hetzelfde.
Maatschappelijke stages
In deze periode zijn er wat in verschillende groepen meer nieuwe gezichten op school dan
alleen de vaste stagiairs. Vanuit diverse middelbare scholen, bieden wij jonge studenten graag
de mogelijkheid om een weekje mee te draaien met een leerkracht in het basisonderwijs. Dat
noemt men in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage. Hopelijk inspireren wij zo
een nieuwe generatie om voor ons mooie vak te kiezen!
Wat doen wij op de studiedagen?
In het lopend schooljaar zijn in het rooster vier studiedagen gereserveerd. Deze studiedagen
gebruiken wij voor onderwerpen die meer verdieping vragen dan we in de gewone
teamoverleggen kunnen hebben. In de laatste studiedag (- die van 22 januari jl- ) hebben we
aandacht besteed aan de vraag: Hoe houdt je energie in je werk (werkgeluk) en wat kunnen we
daar zelf aan doen. Een belangrijke vraag nu de werkdruk en omstandigheden in het onderwijs
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niet altijd makkelijk zijn. Soms blijkt werkgeluk in kleine dingen te zitten en daarom hebben we
daar samen zo veel mogelijk aandacht voor. Maar ook de grotere wensen nemen we mee waar
het kan. De middag hebben we besteed aan een verdieping van thematisch werken. In de
onderbouw doen we dat al met veel plezier en energie. Maar de vraag hoe dat nog efficiënter
kan en hoe we het ook meet schoolbreed zouden kunnen aanvliegen vanaf volgend schooljaar
was onderwerp van gesprek. Daarvoor hadden we onder andere twee collega’s van de Rietpluim
uit Nuenen te gast die al heel lang thematisch werken hebben ingevoerd. Zij hebben ons
geïnspireerd en geleerd. Een werkgroep thematisch werken (bestaande uit enkele leerkrachten)
gaat (verder) aan de slag met de uitkomsten van de studiedag.
Op 20 maart staat de volgende studiedag gepland. Op de agenda die dag staan: de inzet van de
formatie en groepen in 2020/2021, inclusief de gelden voor werkdrukverlaging. En een visie
ontwikkelen voor ICT in ons onderwijs, als belangrijk onderdeel voor het nieuwe schoolplan
2020-2024.
Nieuwe methode Engels
In maart starten Anne en Aniel met Join in als mogelijke nieuwe methode voor Engels. Deze
methode voldoet aan bijna alle wensen die we hebben, zoals interactief, nieuwe werkvormen en
in alle groepen te geven (want dat is wat we graag willen). De lessen (drie per week) worden
gegeven aan groep 7 en 8 samen en ook de andere leerkrachten draaien mee om de methode te
ervaren. Eind maart evalueren we met het hele team en bij een positieve evaluatie stoppen we
met ingang van het nieuwe schooljaar met de huidige methode Groove me en schaffen we Join
in aan voor alle groepen! Want als belangrijk element in deze internationale regio gaan we het
onderwijs Engels vanaf 2020/2021 al vanaf groep 1 aanbieden. Uiteraard informeren wij u
daarover te zijner tijd uitgebreider.
Gevraagd: kampouders
Komend najaar gaan we zoals altijd, weer op kamp met de groepen 6, 7 en 8. Een van de
hoogtepunten van het jaar. Met de lessen uit voorgaande jaren, kiezen we dit jaar voor een iets
andere opzet. Voor het vormen van de nieuwe kampcommissie 2020/2021 zoeken we weer
ouders. Wie vindt het leuk om mee te gaan, maar vooral om vooraf het kamp te organiseren?
Want een van de evaluatiepunten van afgelopen jaar was dat het kamp te veel
voorbereidingstijd voor de leerkrachten betekende. Tijd die wij liever in het onderwijs steken.
Daarom zoeken we ouders van kinderen die volgend jaar in groep 6, 7 of 8 zitten die een deel
van het programma voor hun rekening zouden willen nemen en die tijd en zin hebben om mee
te gaan. Uiteraard altijd onder coördinatie en verantwoordelijkheid van de leerkrachten van
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groep 6, 7 en 8. We zouden graag een team samenstellen met een mooie mix van ouders, in de
breedste zin van het woord. Ouders die zich willen aanmelden, vragen wij om Sandra te mailen
met een korte motivatie.
Project mezenkastjes
Op verzoek van onze natuurouder (Ingrid Maas) worden op maandag 2 maart door groep ⅚ en
de kinderen die die maandag op de BSO van Korein zijn, 40 mezenkastje gemaakt en
beschilderd.. Mezen zijn een natuurlijke bestrijding tegen de eikenprocessierups en als
duurzame en groene school, werken wij daar natuurlijk graag op die manier aan mee. Voor half
maart zult u de mezenkastjes zien hangen op en rond het schoolplein in eikenbomen. Overigens
op meer plekken in het dorp, want er zijn meer scholen die meewerken aan dit project.
Korte mededelingen
Rookvrije school
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolpleinen in Nederland rookvrij zijn. Dat geldt dus ook
voor De Krommen Hoek en ook voor de evenementen op het schoolplein.
Goede vrijdag en laatste vrijdag voor de zomervakantie gewoon school (in tegenstelling tot
voorgaande jaren)!
Project Dojo
Onze stagiair onderwijsassistent uit groep ⅚ , Loes, is komende 8 weken een dag extra op school
(woensdagen) omdat ze een onderzoek moet uitvoeren voor haar opleiding. Het eindresultaat is
een advies aan alle leerkrachten hoe we het beloningssysteem Dojo het best en consequent
kunnen inzetten. Een opdracht die heel goed aansluit bij een wens die de leerlingen uit de
leerlingenraad hebben geuit.
Kwartier lunchtijd
We hebben begrepen dat er bij sommige ouders signalen waren, dat de kinderen soms minder
dan een kwartier eettijd hebben tussen de middag. Wij willen benadrukken dat dit NIET het
geval is. Kinderen hebben in alle groepen minimaal een kwartier om hun lunch op te eten en
mogen niet eerder naar buiten. In de onderbouw beginnen de leerkrachten vaak zelfs iets
vroeger dan 12.oo uur aan de lunch om er zeker van te zijn dat er voldoende tijd is om te eten!
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Buitenspeelregels
Een tweede verduidelijking gaat over de buitenspelregels. We hebben in het team recentelijk
opnieuw de teambrede spelregels voor het buitenspelen tijdens de pauzes bepaald. Dat was
nodig omdat de oude langzaam wat waren verwaterd en daarnaast hebben we als team, nu we
zelf de surveillance voor onze rekening nemen (twee per pauze per plein voor een grote groep
kinderen) behoefte aan consequente en duidelijke afspraken. Enkele ouders hebben vragen
gesteld in hoeverre striktere afspraken nog passen bij het karakter van onze ‘groene’ school. Op
zich een terechte vraag, maar wij willen graag duidelijk maken dat de spelregels alleen gelden
voor de pauzes waarin alle kinderen buiten zijn. Dat hebben we de kinderen ook uitgelegd. Op
andere momenten, bijvoorbeeld bij buitenonderwijs, mogen kinderen andere dingen wel, zoals
in de plassen springen, met stokken spelen, bouwen etc. Dat blijven we absoluut stimuleren!
Gebruik triangles
We zien dat er steeds meer kinderen triangels mee krijgen van huis. Voor wie niet weet wat dat
zijn: dat zijn beweegbare vormen voor kinderen die makkelijk afgeleid zijn. Omdat we ook zien
dat soms kinderen er een meenemen, voor wie dat nu juist averechts werkt tijdens de lessen,
willen wij u dringend vragen om GEEN triangles zelf mee te geven. Wij hebben ze op school ook
zelf in huis en delen ze uit aan kinderen waarvan wij denken/ervaren dat het zinvol is. Als u
daar vragen over heeft, overleg dan altijd even met de leerkracht van uw kind.
Infoavond GGD over bedplassen
Op 5 maart organiseert de GGD een infoavond over bedplassen. In de bijlage meer info over
deze avond.
Nieuws van de oudervereniging
Nieuwe geluidsinstallatie
Afgelopen week heeft Giel de nieuwe geluidsinstallatie binnen gekregen. De komende weken
zal hij tijd vrij maken om deze te installeren en gebruiksklaar te maken! Uitgangspunt in de
aanschaf was dat leerkrachten er geheel zelfstandig mee overweg kunnen. Zo kunnen
leerkrachten straks bijvoorbeeld muziek van YouTube of Spotify van hun telefoon via Bluetooth
afspelen op de installatie. Er zijn nieuwe draadloze microfoons gekocht: hiermee kan het
geheel heel snel en eenvoudig gebruikt worden. Een toneelstukje of bijvoorbeeld het spontane
idee om een modeshow te houden met de klas, kan straks makkelijk voorzien worden van goed
geluid. We hopen dat de kinderen en hun leerkrachten hier veel plezier aan beleven en veel
gebruik van zullen maken.

7

NL Doet
Op zaterdag 14 maart willen wij graag meedoen met NL Doet. Wij willen deze zaterdag
gebruiken om wat klusjes in en rondom de school te doen. Hiervoor vragen wij de hulp van
ouders en grootouders. Van 10:00 uur tot een uurtje of 13:00/14:00 uur willen we proberen met
zoveel mogelijk mensen wat werk te verzetten. Denk hierbij aan het schilderen van klimrekken,
het schilderen van de vervaagde hinkelbanen, losploegen van de grond onder de klimrekken,
fruitboompjes planten en zo nog wat andere kleine klusjes die we best in enkele uurtjes kunnen
afronden als er genoeg handen zijn. Schrijf de datum in je agenda en zorg dat je erbij bent!
Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee en wat lekkers!
Op woensdag 11 maart vergadert de oudervereniging weer.
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne carnaval en voor de niet carnavallers een hele fijne
vakantieweek. Alaaf!

Agenda
●

Zaterdag 22 februari tot en met vrijdag 28 februari: CARNAVALSVAKANTIE!

●

Maandag 2 maart: project mezenkastjes in groep ⅚ en BSO.

●

Maandag 2 maart: MR vergadering (16.15 uur).

●

Donderdag 5 maart: info avond GGD over bedplassen.

●

Vrijdag 6 maart: afscheid Ruurd

●

Maandag 9 maart (week van): portfoliogesprekken groep 1 en 2;

●

Maandag 9 maart: rapportgesprekken: groep 3 tot en met 8.

●

Dinsdag 10 maart: 14.00 - 15.00 uur: spreekuur CMD op school.

●

Woensdag 11 maart: rapportgesprekken: groep 3 tot en met 8.

●

Donderdag 12 maart: vergadering jeugdgemeenteraad.

●

Vrijdag 20 maart: studiedag: KINDEREN ZIJN VRIJ!

●

Dinsdag 31 maart: verkeersexamen groep 7.

●

Dinsdag 24 maart: spreekuur CMD op school.

●

Woensdag 25 maart: voorstelling BOEF voor groep 1 en 2;

●

Maandag 6 april: schoolreis groep 3, 4 en 5.

●

Dinsdag 7 april: nationale buitenlesdag.

●

Vrijdag 10 april: goede vrijdag: LESDAG!

●

Maandag 13 april: tweede paasdag: KINDEREN ZIJN VRIJ!

●

Dinsdag 14 april: spreekuur CMD op school (14.00 -15.00 uur)

●

Woensdag 15 april en donderdag 16 april: IEP eindtoets groep 8.
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●

Vrijdag 17 april: Koningsspelen.

●

Dinsdag 21 april: spreekuur CMD op school (14.00 -15.00 uur)

●

Donderdag 23 april: vergadering leerlingenraad (in nieuwe samenstelling)

●

Vrijdag 27 april tot en met 8 mei: MEIVAKANTIE!

Rara welke juf/ meester is dit?
Op de carnavalsochtend hebben de kinderen moeten raden wie en verscholen zitten achter
onderstaande instafoto’s… Weten jullie ouders het ook? Dank aan alle ouders die zich vandaag
weer hebben ingezet om er een geweldig feest van te maken!!!

