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Start schooljaar
Aanstaande maandag (24 augustus) starten we weer met school. Wij hebben met het hele team hard
gewerkt aan het maken van de roosters en de inrichting van de klassen. Dat na een vruchtbare teamdag
hebben we de roosters gemaakt, waarmee we gaan beginnen. We starten de eerste week en passen ze aan
als dat nodig of beter is. Samen met de overige info delen we die daarna met u. De actuele roosters
zullen per bouw gedurende het schooljaar ook altijd op de website te vinden zijn. U heeft voor de
vakantie al per bouw een informatiebrief gekregen met de belangrijkste info voor de eerste dag/week.
In deze nieuwsbrief de belangrijkste algemene info nog even op een rijtje. Dat is nieuwe informatie nav
de laatste Corona maatregelen en deels herhaling van voor de zomer.

Schooltijden
Omdat het is toegestaan, starten en eindigen we weer met alle kinderen tegelijk. De schooltijden zijn
daarmee voor alle kinderen:
Maandag: van 8.30 - 14.30 uur.
Dinsdag: van 8.30 - 14.30 uur.
Woensdag: van 8.30 - 12.30 uur.
Donderdag: van 8.30 - 14.30 uur.
Vrijdag: van 8.30 - 12.30 uur.

Team 2020/2021
Onderbouw (,1,2, 3)
Maandag:
Marita, Marianne, Marieke en Anjori
Dinsdag:
Marita, Marianne, Manita en Anjori
Woensdag:
Marita, Marianne en Manita,
Donderdag:
Marita, Marianne, Marieke en Anjori
Vrijdag:
Marita, Marianne en Marieke
Marita Reinders is bouwcoördinator van de onderbouw. Via onderbouw@bskrommenhoek is het team te
bereiken. Dit bouwteam wordt aangevuld met Iris Hulsen, 3e jaars PABO stagiair van De Kempel. Haar
werkdagen zijn wisselend. Iris stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.
Middenbouw (4, 5):
Maandag:
Marly, Hanneke, Alide
Dinsdag:
Marly, Hanneke, Alide
Woensdag:
Marly, Laura,
Donderdag:
Marly, Laura , Alide en Renate Huijbers (stagiair, laatste jaar leraar ondersteuning PEP)
Vrijdag:
Marly, Laura, Renate.
Laura Koç is bouwcoördinator van de middenbouw. Via middenbouw@bskrommenhoek is het team te
bereiken. Renate stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.
Bovenbouw (6,7 en 8)
Maandag:
Aniel, Nina en Loes Peeters (4e jaars stagiair Summa onderwijsassistent) .
Dinsdag:
Nina, Marieke en Loes.

3

Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Aniel, Nina en Marieke.
Aniel, Marieke en Tilly.
Aniel en Marieke.

Aniel Kesseler is bouwcoördinator van de bovenbouw. Via bovenbouw@bskrommenhoek is het team te
bereiken. Loes kennen jullie al; zij heeft dit jaar stage gelopen in groep ⅚. Tilly van Rossum is een
collega in de vervangerspool van PlatOO. Tilly heeft de Krommen Hoek komend schooljaar als vaste thuis
school en komt op donderdag vast in ons team; op dinsdagen en woensdagen is zij oproepbaar als
invaller bij ziekte op een van de andere PlatOO scholen in Son of Nuenen. Als er geen oproep is, draait
Tilly bij ons in het team mee. Tilly telt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.
Interne begeleiding
Marieke van Rijn en Aniel Kesseler doen volgend jaar samen de interne begeleiding. Marieke is daar op
maandag voor vrij geroosterd. Aniel op dinsdag.

School en corona
Wij zijn allemaal klaar met Corona; helaas is Corona dat nog niet met ons. De maatregelen en afspraken
die we wat dat betreft maken, even op een rij.

Klachten = thuisblijven en testen
De maatregelen rond klachten blijven; dus heeft uw kind een van de volgende klachten, hou het dan
thuis. Heeft u enige twijfel, laat dan testen! De leerkrachten handelen op dezelfde manier.
Daarbij gaat het om één of meer van de volgende klachten: • verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) • hoesten • benauwdheid • plotseling verlies van reuk of smaak •
verhoging of koorts boven de 38 graden. Is er een gezinslid met verkoudheidsklachten inclusief koorts
en/of benauwdheid, laat uw kind dan ook thuis.
Als er bij verdenking een Coronatest wordt gedaan, blijft het hele gezin thuis tot de uitslag van de test
bekend is. Bij een positieve test, willen wij dit graag zo snel mogelijk weten.
Als een kind in de loop van een dag deze verschijnselen op school heeft, bellen wij u met de vraag uw
kind direct op te halen en thuis te houden tot hij of zij klachtenvrij is.
Uitzondering:  kinderen in groep 1 en 2 mogen wél naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben
zonder koorts. Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als
er binnen het huishouden van het kind iemand is met koorts en/of benauwdheid.

GGD
Bij een oplopend aantal zieke kinderen, bij verdenking van Corona op school of een positieve test,
schakelen wij direct met de GGD om beleid te bepalen. De GGD heeft ons laten dat er tot nu toe in onze
regio geen clusters of uitbraken op scholen geweest waarbij het coronavirus is aangetoond. Maar het
aantal besmettingen neemt landelijk toe en is er geen zekerheid over hoe zich dit verder ontwikkelt.

Quarantaine
Quarantaine is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het virus in te perken. We geven
hieronder een samenvatting van de landelijke richtlijnen op dit punt:
• Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10 dagen in
quarantaine, ongeacht de leeftijd.
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• Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon die
positief is getest op corona, blijven ook thuis. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een nauw contact
zijn, mogen wel naar school/BSO en/of sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.
• Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel landen die het
label oranje of rood hebben, worden dringend geadviseerd om 10 dagen na aankomst in Nederland in
quarantaine te gaan. Ook hier geldt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar dat zij wel naar school/BSO
mogen en/of mogen sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.
Wij kunnen dit uiteraard niet allemaal controleren en gaan er hierbij dus vanuit dat u alleen daarin uw
eigen verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat u andere ouders/kinderen mogelijk besmet.

Ziek melden
Moet u kind volgens de richtlijnen thuis blijven of is het ‘gewoon’ ziek, laat ons dat dan tussen 8.00 8.30 uur weten via telefoonnummer 0499-471696. We vragen u te bellen en geen mail of Parro bericht te
sturen, omdat we zo even contact hebben over de reden. En we de situatie kunnen blijven monitoren.

Ophalen en brengen
●
●
●

●

Ouders mogen niet het schoolgebouw in. Dat is landelijk beleid. Kinderen worden uitgezwaaid
bij de toegangsdeur voor hun bouw (zie infobrief per bouw);
We vragen kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen, bij voorkeur te voet;
Eigenlijk is aangeraden om ouders ook niet het schoolplein te laten betreden, maar omdat dat bij
ons tot gevaarlijkere situaties kan leiden, is het schoolplein wel toegankelijk voor ouders. Ook
hier gaan we ervan uit dat u 1,5 meter afstand van elkaar houdt en zo snel mogelijk het
schoolplein verlaat! Afspreken en bijkletsen gebeurt buiten de hekken van het schoolplein.
Als u uw kind komt ophalen, neemt u plaats op het bovenbouw schoolplein (voor het
schoolgebouw); nogmaals op 1,5 meter afstand van elkaar (geen groene vakken meer). We vragen
u de doorgang naar het achterplein en de strook voor de fietsenstalling vrij te houden voor
een goede en veilige doorloop. De leerkrachten komen aan het eind van de schooldag met de
kinderen naar het bovenbouw plein.

Hygiëne
Goede hygiëne is ook belangrijk. Op dat punt:
● Vragen wij u daar thuis bij uw kinderen aandacht aan te (blijven) geven;
● Wij laten de kinderen tijdens de dag meerdere malen de handen wassen; de sanitaire
voorzieningen hebben we daarop in de zomer verbeterd;
● Naast de dagelijkse schoonmaak aan het eind van de dag, komt er voorlopig een extra ronde
schoonmaak van tafels, toiletten en contactpunten tijdens de grote pauze.

Ventilatie
In de media heeft u het nodige kunnen lezen/horen over het belang van goede ventilatie op scholen. De
scholenkoepel neemt deze vraag vanuit het ministerie van Onderwijs uiteraard heel serieus en heeft
Laride (de partij die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud op de PlatOO scholen) opdracht
gegeven om een quick scan te doen. Komende woensdag komen ze bij ons op school. Naar aanleiding van
de bevindingen, worden noodzakelijke aanpassingen gedaan. Het voordeel van ons ‘oude’ gebouw is dat
we in alle ruimtes ramen en deuren open kunnen doen om te ventileren. Dat zullen we dan ook zoveel
mogelijk doen.
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Wat als er (veel) leerkrachten ziek worden?
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we met het hele team starten. Niemand heeft klachten of moet in
quarantaine. Hopelijk blijft dat zo. Bij ziekte van een leerkracht, kijken we wat we kunnen opvangen
binnen het eigen team of met vervanging, maar bij meer zieken schakelen we over op (kortdurend)
onderwijs op afstand voor groepen kinderen. Dat doen we niet als het niet nodig is, maar willen u wel
laten weten dat dat bij nood een alternatief is dat we zullen inzetten om het onderwijs wel door te
kunnen laten lopen voor iedereen.

Geen ouder infoavond op dinsdag 1 september!
De ouder info avond op school die we gepland hadden voor 1 september gaat dus ook helaas niet door.
In plaats daarvan maken we per bouw een document/presentatie met alle relevante info (die we normaal
op de ouderavond zouden geven). Over de invulling van het programma, de roosters, de vakken, de
methodes en andere relevante info. Komende week zullen we ook beelden maken die we met u kunnen
delen als aanvullende toelichting. De info kunt u in de eerste week van september verwachten. Uw
vragen/opmerkingen etc kunt u kwijt tijdens de (online) kennismakingsgesprekken (in de week van 21 tot
en met 25 september). Daarin bespreekt u met de leerkrachten alle relevante zaken over uw kind. We
nemen voor de kennismakingsgesprekken meer tijd dan anders, om ervoor te zorgen dat er voor al uw
vragen en opmerkingen ruimte is. U krijgt binnenkort een uitnodiging om via Parro in te schrijven op
een tijdsblok voor een kennismakingsgesprek. Alleen met ‘nieuwe’ ouders plannen we een persoonlijke
kennismaking in. Zij krijgen hierover apart bericht.

Contact met leerkrachten
Oudercontact verloopt dus voorlopig via telefoon of videobellen. Dat mag en kan uiteraard ook eerder
dan de kennismakingsgesprekken, als daar behoefte aan heeft. Stuurt u daarvoor een berichtje naar het
bouwteam via mail of Parro.

Kamp groep 6/7 en 8
Vanwege de oplopende besmettingen, zullen we ook goed moeten nadenken over de vraag of het
verstandig/toegestaan is om het kamp voor groep 6,7 en 8) op de geplande manier door te laten gaan. Of
dat we beter voor verplaatsen/alternatieve activiteit kunnen gaan. Daarover overleggen we komende
week in team bovenbouw en met de kampcommissie. Alle ouders van groep 6,7 en 8 worden daar
uiteraard zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Verjaardagen
Het vieren van verjaardagen gaan we per bouw doen. Echter we willen niet van ouders vragen om voor
meer kinderen een traktatie te verzorgen. Daarom kiezen we er dit schooljaar voor om elke maand op
een vaste dag (laatste vrijdag van de maand) met de hele bouw de verjaardagen te vieren van de kinderen
die jarig zijn geweest. We zetten hen allemaal in het middelpunt en zij mogen de rest van de kinderen
iets lekkers uitdelen. School zorgt elke maand voor iets lekkers. De eerste verjaardag viering voor de
kinderen die jarig zijn geweest in augustus of jarig zijn in september, vieren we dat op: vrijdag 25
september!

6

(Ouder)betrokkenheid bij het onderwijs
Medezeggenschapsraad
Tussen 1 en 10 september zijn er (online) verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. Via een aparte
mail van de huidige MR zullen de (5) kandidaten zich aan u voorstellen, zodat u weer wie de kandidaten
zijn en waarom ze graag in de MR willen plaatsnemen. Zo kunt u een passende keuze maken. De nieuwe
personeelsgeleding van de MR is tijdens de laatste teamvergadering gekozen. Marianne Heuveling en
Marita Reinders nemen plaats in de MR. Aniel Kesseler treedt af. Zodra de verkiezingsuitslag bekend is,
wordt een afsluitende vergadering met de huidige MR, de overdracht en een startvergadering met de
nieuwe MR gepland. Intentie is om dat voor 30 september gerealiseerd te hebben.
Ouderklankbordgroep onderwijs De Krommen Hoek
Naast een MR - die een officiële positie heeft en betrokken is bij een bredere reeks aan onderwerpen komt er willen er een ouderklankbordgroep waarmee we maandelijks even sparren over de aanpak van
het onderwijs. Daar waar we aan de voorkant - mede door de bizarre periode achter ons - veel minder
overleg met u als ouders hebben kunnen voeren - willen we dat graag weer actief oppakken. Zoals
gezegd, starten met een sterke basis en gaandeweg verder verdiepen, invulling geven en indien nodig
bijstellen. Daarin geven we de feedback en inzichten van ouders graag een plek. Om er zo voor te zorgen
dat er in de loop van het schooljaar een onderwijsaanpak staat, die we voor de komende jaren kunnen
vaststellen. Uiteraard krijgt ook de MR daar een rol in. Maar dat is een formele. Bij de
ouderklankbordgroep leggen we graag onze oren te luisteren. Meerdere ouders hebben zich hiervoor
aangemeld . Heel fijn. Zij krijgen deze week een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst op maandag 7
september.
Leerlingenraad
Ook de feedback van leerlingen vinden we heel belangrijk. In september vormen we weer een nieuwe
leerlingenraad, met wie Sandra maandelijks in gesprek zal zijn over hun ervaringen, vragen en
opmerkingen.
Met de feedback van ouders, kinderen en het team zelf, richten we zo een sterk en interactief proces in.
Daarbij is transparantie en openheid een belangrijke randvoorwaarde. Zowel vanuit school als vanuit
ouders. Als het onderwijsprogramma staat en is vastgelegd in een schoolplan 2020-2024 (hopelijk voor
de kerstvakantie), willen we ouderbetrokkenheid op het onderwijs blijvend vormgeven in een werkgroep
educatief partnerschap. Deze stond eigenlijk voor afgelopen schooljaar op de rol, maar kon vanwege de
corona epidemie niet van start.
Werkgroepen met ouders
Ook rond andere specifieke thema’s vinden we het fijn om met ouders samen te werken. De werkgroepen
waarmee we afgelopen jaar zijn gestart en in september weer verder gaan, zijn:
● Werkgroep Oudercommunicatie
● Werkgroep Duurzaamheid
Verder is er een aantal commissies actief:
● Tuincommissie
● Evenementencommissie
● Bieb Commissie.
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De zittende ouders in deze commissies en werkgroepen benaderen we binnenkort met de vraag of ze
actief willen blijven. Nieuwe ouders zijn zeker welkom. Meer info over de taken van deze werkgroepen
delen we in de info die u begin september van ons ontvangt.
Korte mededelingen
- Onze website is met alle actuele info geüpdate. Het enige dat nog moet worden toegevoegd, is de
schoolgids 2020/2021, maar die ligt eerst nog ter instemming bij de MR.
- Voor de ouders van kinderen die komend schooljaar hun heilige communie willen doen, is er op
woensdag 2 september een informatieavond in de Genovevakerk om 20.00 uur (georganiseerd
vanuit de kerkelijke werkgroep 1e communie);
- Er staan enkele fietsen al heel lang ongebruikt in onze fietsenstalling; ook in de hele
zomervakantie. Is een van deze fietsen van u, neem deze dan mee naar huis. De fietsen die er
over enkele weken nog steeds staan, ruimen we op;
- We hebben de school bij het inrichten weer verder opgeruimd. Er staat weer een flinke stapel
klaar voor de stort. Is er een ouder die ergens komende week tijd heeft om dat - tegen een kleine
vergoeding - weg te brengen? Graag een berichtje naar Sandra.
Agenda
● Maandag 24 augustus: start schooljaar aan de hand van het thema “Back to school’.
● 1 -10 september: (digitale) verkiezingen oudergeleding MR
● Maandag 7 september: eerste bijeenkomst klankbordgroep ouders (onderwijsinhoud en aanpak)
● Dinsdag 22 september: Buitenlesdag
● Vrijdag 25 september: viering verjaardag jarigen augustus en september
● Dinsdag 29 september: Mad Science
● (onder voorbehoud) Woensdag 30 september tot en met vrijdag 2 oktober: kamp bovenbouw
● Maandag 5 oktober: studiedag 1: KINDEREN ZIJN VRIJ!
● Dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 oktober: Kinderboekenweek
● Maandag 19 - vrijdag 23 oktober: herfstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!
● Maandag 26 oktober: start nieuw thema.
● Vrijdag 30 oktober: viering verjaardagen jarigen september

