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De nieuwe groepsfoto van 2020/2021! In de gang bij de hoofdingang hangt ie in het groot.
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Ervaringen 1e weken
We zijn een maand onderwerp met het nieuwe onderwijsconcept. Zoals eerder genoemd zijn onze eerste
ervaringen heel goed. Het werken vanuit teams met de bouwgroepen bevalt erg goed en de kinderen
lijken snel gewend te zijn aan de nieuwe manier van werken en groepen. Natuurlijk zijn er nog
verbeterpunten. Omdat we die zelf ervaren, omdat ouders feedback geven (zie daarvoor ook volgende
kopje over de ouderklankbordgroep) of omdat kinderen ons dingen terug geven. We pakken ze meteen
aan (zoals bijvoorbeeld voorlopig toch vaste plekken in de bovenbouw of aanpassingen in het rooster),
we bespreken ze in het team (zoals bijvoorbeeld afspraken over de instructielessen en overdracht tussen
de leerkrachten) of nemen ze mee in de studiedagen (zoals monitoren van de grotere groep of invulling
geven aan de kernwaarden eigenaarschap, betrokkenheid, structuur en passie).
Terugkoppeling ouderklankbordgroep
Met zowel de ouderklankbordgroep als met het bestuur van de oudervereniging, bespreken Sandra en het
team de ontwikkelingen op school. Met beide groepen is afgelopen weken overleg geweest. In de
ouderklankbordgroep (7 september) zijn vragen gesteld over de keuzes die we gemaakt hebben. De
onderwerpen die aan bod zijn geweest:
● Proces tot nu toe en verder:
● Ervaring van (gebrek) aan communicatie met ouders;
● Keuzes binnen het pedagogisch klimaat (veiligheid en welzijn van de kinderen in de grotere
groepen);
● Instructie door wisselende leerkrachten;
● Monitoren van de kinderen in een bouwgroep ipv een jaargroep;
● Overdracht tussen leerkrachten;
● Op welke gronden worden groepsindelingen gemaakt (instructie en verwerking);
● Invulling van de interne begeleiding (zorgleerlingen en ondersteuning leerkrachten daarbij);
● Hoe ziet school eigenaarschap bij kinderen?
● Leren van andere scholen en uiteraard ook de relatie tussen de inhoudelijke ontwikkelingen en
de plannen voor nieuwbouw;
● In de bijeenkomst zijn zaken toegelicht en paar onderwerpen benoemd die met het team worden
opgepakt. Zoals iig het advies van de ouders in de klankbordgroep om de kinderen van groep 4 en
5 meer uit te leggen over de stappen en keuzes die we maken.
Ouders die geïnteresseerd zijn in het hele verslag, kunnen dit opvragen bij Sandra. De volgende
bijeenkomst met de ouderklankbordgroep is op dinsdag 13 oktober.
Kennismakingsgesprekken ouders
Afgelopen week zijn met bijna alle ouders kennismakingsgesprekken geweest. Zoals vooraf aangegeven,
vooral bedoeld om meer te weten te komen over uw kind. Verder was er ruimte om vragen te stellen over
de ontwikkelingen op school. Deze zijn allemaal verzameld en worden in het team besproken. De
leerkrachten geven aan over het algemeen heel prettige gesprekken te hebben gevoerd. Met sommige
ouders is een vervolggesprek gepland.
Groen licht voor nieuw schoolgebouw
De kogel is door de kerk. Het nieuwe gebouw voor de scholen De Krommen Hoek en de Regenboog komt
er. Dat heeft de gemeenteraad van Son en Breugel gisteravond besloten. Het voorstel voor de
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financiering van de nieuwe school en het plan voor tijdelijke huisvesting, is aangenomen. Wij zijn enorm
blij dat het na jarenlang praten en pleiten voor deze locatie , eindelijk zo ver is.
Maar wat betekent dat nu precies? De gemeente heeft met dit voorstel geld beschikbaar gesteld voor de
bouw van een nieuw gebouw voor De Krommen Hoek en de Regenboog. En voor tijdelijke huisvesting van
De Krommen Hoek in de periode van sloop van de school en de nieuwbouw. De (globale) planning is:
● Tijdelijke huisvesting van De Krommen Hoek vanaf zomer 2021;
● Bouw nieuw schoolgebouw 2021 en 2022;
● Intrek nieuw gebouw: januari of zomer 2023 (afhankelijk van de voortgang bouw).
De gemeenteraad heeft de wethouder expliciet aandacht gevraagd voor inrichting van de verkeerssituatie
en het parkeren om de school en voor de samenwerking met voorschoolse educatie. Deze opmerkingen
zijn onderdeel van het raadsbesluit.
Het raadsvoostel en -besluit zijn openbare stukken en te vinden op de website van de gemeente.
Samenwerken of samengaan
Nu zeker is dat er nieuwbouw komt, is de tijd aangebroken om ook de vraag te beantwoorden of De
Regenboog en De Krommen Hoek fuseren tot één school of twee aparte scholen in één gebouw blijven.
Dat is een traject waarvoor we in de komende weken het plan van aanpak in samenspraak met de MR-en
van beide scholen gaan inrichten. Daar komen we zo snel mogelijk bij u op terug.
School en corona: protocol voor ziektevervanging/onderwijs op afstand
Helaas speelt Corona ons nog flinke parten. Ouders niet in school, afstand op het schoolplein, geen
activiteiten met grote groepen zoals een ouderavond of kamp. Kinderen die verkouden zijn, mogen nu
wel naar school. Alleen bij andere Corona gerelateerde klachten zoals koorts of koorts van een
huisgenoot, moet een kind thuisblijven. Voor leerkrachten is dat anders. Die moeten bij verkoudheid
en/of andere klachten thuis blijven en zich laten testen. Daarom hebben de afgelopen weken al meerdere
collega’s meerdere dagen thuis gewerkt, om zich te laten testen. Gelukkig allemaal met goede afloop.
Tot nu toe hebben we het met vervanging of door een interne verschuiving kunnen oplossen. Maar we
beseffen dat we met de herfst en winter voor de deur en een groeiend aantal besmettingen, klaar moeten
zijn voor scenario’s waar meerdere collega’s tegelijk ziek/afwezig zijn. En het onvermijdelijk is dat er
klassen thuis moeten blijven. We werken daar nu scenario’s voor uit die we in het team en aan de MR
willen voorleggen. Daarna delen we die met u. Zodat voor iedereen duidelijk is, hoe we in welke situatie
handelen en waarom. Daarin zal ook aandacht zijn voor de vraag wat wij verwachten van de kinderen als
we voor individuele/groepen kinderen overstappen op onderwijs op afstand (omdat kind ziek
is/quarantaine moet of omdat leerkrachten dat zijn/moeten).
We doen er in ieder geval alles aan om de school een veilige plek te laten zijn voor zowel kinderen als
leerkrachten en hopelijk zo te voorkomen dat de school een brandhaard wordt. We blijven daarin ook
rekenen op uw medewerking.
Personele zaken
Vertrek Alide Schiphorst
Om persoonlijke redenen heeft Alide Schiphorst aangegeven haar functie als onderwijsassistent neer te
willen gaan leggen. Alide werkt al zo lang op de Krommen Hoek en gaat enorm gemist worden, maar wij
hebben begrip en respect voor dit besluit. We zijn op zoek naar een waardige vervanger en nemen
uiteraard binnenkort op gepast wijze afscheid van Alide. Daarover binnenkort meer.
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Conciërges
Helaas heeft ook Ine de Heer haar taken als conciërge neer moeten leggen (gezondheidsredenen). Een
verdrietig besluit, maar in dit geval: gezondheid gaat boven alles. Met Ine bekijken we ook hoe we haar
jarenlange inzet voor school ‘veilig ‘en passend af kunnen sluiten. De heren Abdeljalil Faraki (ma en di
hele dag) en Frans Vogels (woensdagmiddag) vullen nu de functie als conciërge bij ons op school in.
Voorstellen Timo van den Heuvel (begeleider leertraject; Onderwijs maak je Samen)
In ons (leer)traject (studiedagen en advisering) worden we als team begeleid door Timo van den Heuvel
van Onderwijs maak je Samen. Hij stelt zich graag even aan u voor.
Beste ouders van basisschool De Krommen Hoek, wat boffen jullie kinderen met de betrokkenheid en expertise
waarmee het team van De Krommen Hoek het onderwijs verzorgt. Vanuit de kernwaarden passie,
betrokkenheid, eigenaarschap en structuur hebben ze met elkaar vastgesteld aan welke uitgangspunten het
pedagogisch en didactisch aanbod er uit moet zien op school. Daarbij is geconcludeerd dat het traditionele
jaarklassensysteem niet meer voldoet. De opdracht aan school, de ontwikkeling van kinderen, het aanbod van
leermiddelen en de verwachtingen vanuit de maatschappij zijn enorm veranderd. Dat betekent dat de manier
waarop je de ontwikkeling van kinderen initieert en begeleidt, ook verandert. Om deze transitie gedegen en
gedragen vorm te geven heeft Sandra mij gevraagd om met het team aan de slag te gaan tijdens studiedagen en
kernteamoverleg. Op dinsdag 18 augustus zijn we hier mee gestart tijdens een energieke studiedag. Het team
van De Krommen Hoek geeft enthousiast vorm aan het motto ‘Werkend leren en lerend werken’. Mijn rol
bestaat uit het aanrijken van theorie en dit verbinden met de praktijk door middel van betekenisvolle
werkvormen. Dit doe ik vanuit mijn rol als onderwijsadviseur van Onderwijs Maak Je Samen en mijn ervaring
als directeur van verschillende basisscholen. Ik kijk uit naar de ontwikkelingen op De Krommen Hoek in
schooljaar 20-21. En mochten de coronamaatregelen het toelaten dan is er later in het schooljaar misschien
een mogelijkheid om ‘live’ met elkaar het gesprek aan te gaan over het onderwijs van de (directe) toekomst.
Nieuwe leden MR
De nieuwe leden van de MR zijn bekend. Verkozen voor de oudergeleding zijn: Henri Verhoeven, vader
van Daan uit groep 5 en Ellen de Klerk, mama van Kayla uit groep 5 en Lynn uit groep 7. Samen met
Marita Reinders en Marianne Heuveling (team onderbouw) vormen zij de nieuwe MR. Op de eerste
vergadering op donderdag 1 oktober a.s. draagt de oude MR de dossiers over. Bob Hopstaken, Jan Fidder
en Aniel leggen op die datum hun taken als MR lid neer. Met veel verve hebben zij aan belangrijke zaken
getrokken en daar heel veel tijd aan besteed; oa aan het dossier nieuwbouw en de benoeming van
Sandra. Dank jullie wel daarvoor!
Viering verjaardagen
Mede naar aanleiding van feedback van ouders hebben we het vieren van de verjaardagen wat aangepast.
De gezamenlijke verjaardagen vieren met de kinderen die in de voorgaande maand jarig zijn geweest met
alle kinderen samen in de speelzaal willen we graag vasthouden. Dat hebben we vandaag voor het eerst
gedaan en is erg leuk (en ook goed voor de saamhorigheid) (zie ook Parro bericht van vandaag). School
zorgt voor de traktatie. Om kinderen op de verjaardag zelf (of kort erna als ze in het weekend of in een
een vakantie jarig zijn), ook echt jarig te laten voelen, zetten we ze ook in de groep in het zonnetje. Met
een versierde stoel, felicitaties en gezang van de klasgenoten. Uiteraard per leeftijdscategorie ingevuld.
Duurzame school; duurzaam lunchen
We werken aan een duurzame school. Het is fijn om te zien dat veel ouders gehoor geven aan de oproep
om oude apparaten mee te geven voor de Wecycle actie. De verzameldozen raken langzaam mooi gevuld.
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Vanuit deze gedachte nogmaals de oproep om de lunch van uw kind zoveel mogelijk in een lunchbox en
beker mee te geven om zo de afvalberg aan verpakkingen samen kleiner te maken.
Oproep van de tuincommissie
Twee weken geleden is de tuincommissie flink met de kwast in de weer geweest.
Met betonverf is het plein bij de ingang bij de onderbouw opgevrolijkt. De
kleuren geven aanleiding tot allerlei spelletjes en de kinderen springen van tegel
naar tegel de school binnen.
Mocht u het ook leuk vinden af en toe de handen uit de mouwen te steken op het
schoolplein of in de moestuin? Dan kunt u zich melden bij Sandra Buys.
Korte mededelingen
● De VO markt die eigenlijk op 2 november op De Stokland zou worden georganiseerd, gaat
vanwege Corona niet door. Er komt een alternatief waarover betreffende ouders via het
bouwteam worden geïnformeerd;
● Deze week ontving u een mail met het verzoek om via de Parro app uw privacy voorkeuren aan te
geven. Het is belangrijk en verplicht om dit als school goed te regelen. Daarom nogmaals het
verzoek dit voor uw kind/kinderen zo snel mogelijk aan te geven in Parro (zie eerdere mail
daarover);
● De schoolgids 2020/2021 is klaar en vindt u op de website van onze school. Daarin vindt u alle
informatie over onze school die voor dit jaar relevant is;
● De (altijd actuele) jaarkalender vindt u ook op de website (met oa vakantie en vrije (studie)dagen.
● De organisatie van ijsfeest Son en Breugel heeft ons al laten weten dat het ijsfeest (voor scholen)
deze winter NIET door zal gaan vanwege Corona;
● Er lopen momenteel twee acties voor het goede doel: de schoenendoosactie in de onderbouw,
waar ouders is gevraagd met hun kinderen een doos te vullen met schoolspullen/speelgoed en te
versieren voor kinderen die het minder hebben. In de midden- en bovenbouw zamelen we in het
kader van de actie Wecycle, kleine huishoudelijke apparaten in. Beide acties lopen tot begin
november;
● Nu de herfst duidelijk is begonnen, komen de feestdagen (Sinterklaas en Kerst) ook snel
dichterbij. Een hele uitdaging ivm Corona en de actuele Zwarte Pieten discussie. Wij bespreken
de mogelijke invulling maandag in de teamvergadering en daarna met de Sintcommissie en de
Evenementencommissie (kerstviering). Met de gemeente is overleg over de invulling van het
Sinterklaasfeest in het dorp. PlatOO steunt de insteek om de inzet van ‘zwarte’ pieten los te
laten. Ons openbaar karakter gaat uit van gelijkheid en respect voor iedereen. We hebben dat
met de drie PlatOO scholen uit Son en Breugel bij de gemeente aangegeven. Wordt vervolgd.
Agenda oktober/november
● Dinsdag 29 september: Voorstelling Mad Science: groep 3 tot en met 8;
● Donderdag 1 oktober: Vergadering MR (oude en nieuwe samen);
● Donderdag 1 oktober: 1e bijeenkomst nieuwe leerlingenraad;
● Maandag 5 oktober: studiedag 1 (en dat op de Dag van de Leerkracht); KINDEREN ZIJN VRIJ!
● Dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 oktober: activiteiten ikv Kinderboekenweek. Thema: En toen?
● Dinsdag 13 oktober: 2e bijeenkomst ouderklankbordgroep;
● Maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober: HERFSTVAKANTIE: KINDEREN ZIJN VRIJ!
● Maandag 26 oktober: start nieuw thema (wordt maandag in teamoverleg bepaald);
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Vrijdag 30 oktober: nieuwsbrief oktober;
Vrijdag 30 oktober: verjaardagen jarige kinderen uit oktober;
Woensdag 18 november: 3e bijeenkomst ouderklankbordgroep;
Donderdag 26 november : schoen zetten;
Vrijdag 27 november: Sinttoneel, nieuwsbrief november en verjaardagsviering jarige kinderen
november.

