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Onderwijsontwikkelingen
Waar het voor ouders nu wellicht niet altijd direct zichtbaar is, werken we als team elke dag verder aan
het in stappen verder verdiepen van het unitonderwijs. Dat vraagt - naast het dagelijks onderwijs geven
aan uw kinderen - tijd maken voor reflectie en inspelen op actualiteit (dagelijkse stand up met het
kernteam), dagelijks bouwoverleg over de afgelopen dag en het programma voor de komende dag en
week en leerlingbespreking (bouwteams) en overleg over de vervolgstappen, doorontwikkeling en
training vanuit de visie en kernwaarden olv Timo van de Heuvel ((kern)team).
Afgelopen maand stonden met name volgende stappen in differentiatie, communicatie met ouders,
aanbod op maat (zeker ook voor leerlingen die meer moeten wennen aan het werken in wisselende
groepen) op de teamagenda. Op deze thema’s maken we - naast de inzet van Onderwijs Maak je Samen gebruik van interne (PlatOO) en externe expertise.
Focus op de inhoud (onderwijsprogramma vanuit de visie en ambities en individuele leerlingen) en
minder op randzaken, is en blijft belangrijk (en soms moeilijk). Veranderen gaat niet vanzelf en kost tijd
en we snappen dat daar bij ouders ook vragen en zorgen over zijn. Waar ouders hun zorgen uitspreken
over kwaliteit van het onderwijs, blijf ik benadrukken dat juist dat, samen met ambities van de school en
de algemene ontwikkelingen in het onderwijs, juist de reden zijn om het onderwijs op De Krommen Hoek
aan te pakken en door te ontwikkelen. De vragen over het hoe en waarom van unit onderwijs en de
stappen daarnaartoe, beantwoorden we graag op de (online) ouderavond binnenkort. De vraag om
communicatie horen we goed en daar spelen we zo goed mogelijk op in. Bij voorkeur op individueel
niveau. Verder hebben we een paar teamafspraken gemaakt die daarmee te maken hebben. Daarover in
deze nieuwsbrief meer.
Terugkoppeling ouderklankbordgroep
Op woensdag 18 november is de ouderklankbordgroep voor de 3e keer (online) bij elkaar geweest om van
gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in het onderwijsprogramma. De ervaringen uit de
afgelopen periode werden uitgewisseld. Ouders gaven vooral aan - juist in deze periode waarin snelle en
korte uitwisseling met de leerkrachten niet mogelijk is - behoefte te hebben aan meer communicatie
vanuit school. Over de inhoud van het programma en de voortgang van het eigen kind. Niet weten of het
gevoel hebben niet makkelijk contact te kunnen maken, leidt tot vragen en onzekerheden. Het gat tussen
wat we op school doen en het daarvan beter op de hoogte zijn door ouders, heeft de aandacht in het
team. We hebben in het team afspraken gemaakt over een maandelijkse update per bouw, een online
ouderavond over het unitonderwijs (voor de kerstvakantie) en meer telefonisch contact met ouders in
plaats van mail. Dit laatste kost veel minder tijd, is veel directer en persoonlijker, kan sneller en levert
veel minder miscommunicatie op.
Door de ouders uit de ouderklankbordgroep zijn verder vragen gesteld over inhoudelijke zaken als
methodegebruik voor taal, aanbod voor plusleerlingen, inzet van interne begeleiding en
verdiepingsvragen over de onderwijsvisie van unitonderwijs.
In het tweede deel van de vergadering heeft Sandra de wensen van ouders geïnventariseerd als het gaat
om het volgen van het eigen kind. Bij unit onderwijs en educatief partnerschap horen een andere manier
van leerlingen volgen en rapporteren aan en betrekken van ouders in de ontwikkeling van het kind.
Ouders gaven duidelijk aan dat meer openheid, frequenter, maar ook een andere manier van rapportage
over de voortgang van kinderen voor ouders fijn zou zijn. Niet alleen de cijfermatige (leer/toets)
resultaten, maar juist ook sociaal emotionele ontwikkelingen. Meer maatwerk op een individueel kind
past de visie. Voor het ene kind zijn juist de leerresultaten relevant, maar voor een ander kind meer
emotionele groei of motivatie etc. Ouders zouden het erg prettig vinden om samen met de leerkrachten
vroeg in het jaar na te denken over persoonlijke doelen voor hun kind. Het gesprek met de
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ouderklankbordgroep leverde waardevolle input voor een werksessie die het (kern)team hierover
volgende week heeft. Daarin zullen keuzes gemaakt worden voor ontwikkelen van een digitaal portfolio
en de tussenstappen daar naar toe.
Het derde en laatste onderdeel van de vergadering is besteed aan pedagogisch klimaat, onderdeel van de
visie van De Krommen Hoek. De passage an sich spreekt ouders aan. Het is een mooie ambitie op de
lange termijn. Passend bij onze school zijn zeker de woorden: wederzijds respect, reflectie en eigen
initiatief. Belangrijk om hierin planmatig te werk te gaan en er voldoende tijd voor te nemen. Om hier
naartoe te kunnen werken, moet de basis wel op orde zijn. Dat vooral eerst. Dat geeft vertrouwen in de
driehoek leerkracht - ouder - kind.
Van de bijeenkomsten van de ouderklankbordgroep wordt verslag gemaakt. Deze zijn op te vragen bij
Sandra.
Terugkoppeling leerlingenraad
Ook de leerlingenraad is weer bij elkaar geweest op (12 november jl). De leden had zich goed voorbereid
op de agenda. Met klasgenoten en thuis was nagedacht over de onderwerpen die op de agenda stonden.
Sandra vroeg naar de reactie op het loskoppelen van groep 6/7 en 8. De kinderen geven vooral aan dat het
prettig is dat het nu rustiger is in de klassen. Sommigen vinden het ook jammer.
Verder zijn er wensen gedeeld rond de Sinterklaas- en kerstviering, die beiden door de Corona richtlijnen
anders ingevuld moeten worden dan normaal. De ideeën zijn na de vergadering gedeeld met de
betreffende oudercommissies die ons helpen met deze evenementen, die - we net als anders - voor de
kinderen onvergetelijk willen maken. Last but not least hadden de kinderen ook goede ideeën over hoe
we de lessen leuker zouden kunnen maken. Van de leerlingenraad wordt een verslag gemaakt. Dat wordt
besproken in het team en gaat ook naar de ouders van de ‘raadsleden’ (net als de agenda ter
voorbereiding). Als u daar ook in geïnteresseerd bent, kunt u dat natuurlijk ook opvragen bij Sandra.
Projectplan nieuwbouw
Om het traject naar de nieuwbouw in goede banen te leiden, is er een projectplan opgesteld inclusief
begroting en planning. Het projectplan bestaat uit twee deeltrajecten: 1. tijdelijke huisvesting en
nieuwbouw en 2. traject ‘samenwerken of samengaan’. Om het totaal behapbaar te maken, zullen beide
trajecten worden geleid door een aparte projectleider (intern met expertise). Het project
verkeersafwikkeling staat onder leiding van de gemeente, die daarvoor een projectgroep opricht met
vertegenwoordiging van school, van omwonenden en verkeersdeskundige(n). Sandra en de (nieuwe,
interim)directeur van De Regenboog zijn uiteraard in alle trajecten/projecten actief . Er is een eerste
gesprek gevoerd met de gemeente over het concept-projectplan. Het projectplan wordt deze week met de
MR-en van beide scholen gedeeld.
Personele zaken
De aangevraagde subsidie (zie vorige nieuwsbrief) ivm corona is aan school toegekend. Heel fijn. Met de
beschikbare middelen worden de uren van onze nieuwe onderwijsassistent Monique Poetiray (start per 4
januari 2021) opgehoogd naar een volledige werkweek voor de rest van dit schooljaar. Haar inzet zal leesondersteunend/bevorderend zijn voor de middenbouw. Verder zal Monique in de andere bouwunits
worden ingezet ter begeleiding van individuele en kleine groepen leerlingen. Hiermee kunnen we een
ook extra investeren in extra en uitdagend aanbod voor plusleerlingen in school (met interne
begeleiding).
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Bedankje Alide
Alide vroeg ons om onderstaand bedankje in deze nieuwsbrief op te nemen. Bij deze:
“Lieve ouders en kinderen, dank jullie wel voor de lieve kaartjes, aandacht en berichtjes die ik van jullie
bij mijn afscheid heb gekregen. Liefs Alide.”
Sinterklaas 2020
Ook Sinterklaas werkt vanuit ‘thuis’ dit jaar, maar hij laat met filmpjes in de groepen al wel van zich
horen. Gelukkig met mijter, want die was ff kwijt …. Sint heeft de kinderen beloofd er, ondanks de
beperkingen, een prachtig feest van te maken. Hij heeft al gemeld dat hij op zoek is naar drie
hulpsinterklazen (in elke bouw een). Degene die de gouden schoenen gaan vinden, zullen de gelukkigen
zijn en mogen Sint helpen met het bezorgen van de groepscadeaus. Verder is hij al erg nieuwsgierig naar
de knutsels die de (gemixte) groepen die ochtend gaan maken en of iedereen zijn Pietendiploma op het
parcours gaat halen. En ook naar de surprises die gemaakt gaan worden en de vraag of de
bovenbouwleerlingen zich uit de escaperoom weten te bevrijden.
Hij was in ieder geval heel verrast door het sinttoneel van afgelopen vrijdag en met de blije snoetjes na
het vullen van de schoentjes. De spanning loopt op school voelbaar verder op. Nog een paar nachtjes
slapen. Ondertussen werkt de Sintcommissie samen met Marianne en Marita hard door aan de
voorbereidingen.
Bericht van de MR
Met ingang van schooljaar 2020/2021 is er een nieuwe MR (medezeggenschapsraad) toegetreden. Een MR
bestaat uit minstens vier leden en een gelijke verdeling tussen personeel en ouders. In onze MR zitten
twee personeelsleden en twee ouders. Namens school vertegenwoordigen Marita Reinders en Marianne
Heuveling de MR. Beide zijn leerkracht in de onderbouw. Namens de ouders vertegenwoordigen Henri
Verploegen en Ellen de Klerk de MR. Henri is de vader van Daan uit groep 5 en Ellen de moeder van Lynn
uit groep 7 en Kayla uit groep 5. Marianne en Ellen hebben al langer ervaring in de medezeggenschap.
Om de kennis over de rol en invulling van MR lid te actualiseren en gelijk te trekken, zal de MR (samen
met de nieuwe MR van De Regenboog) eind dit jaar een training volgen.
De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op
school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar wat betekent dat ouders welkom zijn als toehoorder.
Vanwege de huidige COVID-19 regels vergaderen we momenteel digitaal. De data, de agenda en de
notulen van de MR vergaderingen zijn te vinden op de website van school. Als u een vergadering wilt
bijwonen als toehoorder, dan kunt u dat melden via ons mailadres mr@bskrommenhoek.nl. Via dat adres
kunt u ons ook voor andere zaken bereiken.
Komend jaar zijn de tijdelijke huisvesting en nieuwbouw voor De Krommen Hoek en de Regenboog en
een mogelijke fusie zeer belangrijke onderwerpen. In de eerste vergaderingen hebben we in de MR vooral
uitgesproken bij te willen dragen aan de communicatie in de driehoek ouder - school - kind. Waarbij de
belangen van het kind centraal staan. Dit past een belangrijk doel uit de visie van de school, nl educatief
partnerschap. Ook het veranderde onderwijssysteem zal een vaste plaats op de agenda hebben waarbij we
indien nodig gevraagd en ongevraagd advies uit zullen brengen. Onze agenda en discussie voeren we zo
dat ze bijdragen aan de kernwaarden van de school: passie, structuur, eigenaarschap en betrokkenheid.
Bericht van de oudervereniging
Ouderbijdrage 2020/2021
De oplettende ouder heeft vast al gemerkt dat we dit schooljaar later zijn met het
innen van de ouderbijdrage dan de andere jaren. Dit heeft te maken met de
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overstap naar schoolkassa en de praktische organisatie daar omheen. Ons streven is om de
ouderbijdragen uiterlijk de tweede week van december te innen. Ouders krijgen via Parro een berichtje
met het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage, dit zal een app per kind zijn.
Voetbalnet
Verder zijn we nog in afwachting van het voetbalnet wat aangeschaft gaat worden voor de goal op het
grote veld, dit wordt een mobiel net/zeil wat dagelijks opgeborgen kan worden om vernieling buiten
schooltijd te voorkomen. We hopen dat we dit net en wat extra buitenspeelgoed begin 2021 kunnen
aanschaffen zodat er dit schooljaar nog mee gespeeld kan worden. Het beoogde klimrek is even op de
lange baan geschoven en zal zodra de nieuwbouw klaar is, besteld en geplaatst worden.
Signalen van ouders aan de oudervereniging
Ook enkele binnengekomen mails van (bezorgde) ouders hebben we besproken en hier gaan we komende
week over in gesprek met school. Wij waarderen het als ouders ons laten weten waar ze zich zorgen over
maken, omdat we dan ook gericht kunnen bundelen en de signalen door kunnen geven. We merken dat er
ook veel besproken wordt op de speelplaats en binnen verschillende app-groepen; wij ondersteunen het
verzoek van Sandra om bij vragen of zorgen in ieder geval contact met school zelf op te nemen. Met de
leerkrachten als het gaat om uw kind en met Sandra als het gaat om de ontwikkelingen op school. Vragen
of opmerkingen voor ons als bestuur, kunnen per mail naar ov@bsdekrommenhoek.nl. Onze volgende
vergadering staat gepland voor medio december, eerdere notulen zijn terug te lezen op de website!
Alvast een hele fijne Sinterklaas gewenst! Aafke, Sander, Thekla, Esther en Marlies
Bericht van Korein (BSO)
Niet alleen tijdens schooltijden zijn de middenbouw kinderen van De Krommen Hoek momenteel bezig
met het thema natuur. Op de bso gaan we daar mee verder.De afgelopen week hebben de kinderen met
behulp van vuursteentjes een vuur gemaakt! Ook hebben de kinderen, onder begeleiding, de mooiste
houtsnijwerken gemaakt met een zakmes. Erg leuk! De komende 4 weken blijven wij bij de bso werken
met het thema ‘Natuur Avontuur’. Zo gaan we opzoek naar echte natuurschatten tijdens onze bosbingo
en prutten we er vrolijk op los in de sloot. Beleven, leren en genieten! Na deze periode breekt de
kerstvakantie aan en spelen we samen met de kinderen van Bs De Regenboog op onze locatie aan de van
Gentlaan. Ook daar gaan we weer toffe activiteiten ondernemen. De bso juffen (en meester!) zijn al druk
aan het voorbereiden om ook hier weer een onvergetelijke Kerstvakantie van te maken. Mocht u vragen
hebben over het bso aanbod? Bel of mail gerust met Janneke Greunsven (06-30695907
j.vanhelvoort@korein.nl)
Korte mededelingen
●

●

Vanwege andere verplichtingen van Timo van de Heuvel, kan de eerder aangekondigde digitale
ouderavond over unit onderwijs en de wijze waarop wij daar in stappen invulling aan geven op 1
december a.s. NIET doorgaan. We prikken een nieuwe datum voor de kerstvakantie. U ontvangt
daar zo snel mogelijk aparte informatie over.
Wij vragen u als ouders met klem om uw kind geen tengels, wiebelkussens, bijtkettingen etc mee
naar school te geven. Wij gebruiken/verstrekken dergelijke middelen altijd bewust zelf als school
bij/aan kinderen die dat echt nodig hebben om zich te concentreren op school, in overleg met
ouders. We leggen dat ook zo uit aan (alle) kinderen. Als u denkt dat uw kind baat heeft bij zo
een of een ander hulpmiddel op school, neem dan zeker contact op met de leerkrachten.
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●

●

●

Mede als antwoord op de vraag om meer zicht te krijgen op de inhoud van het programma,
ontvangt u vanaf nu in de eerste week van elke maand een bouw update, met bouwspecifiek
nieuws: een korte terugblik op de de vorige maand en een doorkijk naar het onderwijsprogramma
en activiteiten in de bouw van uw kind. Het bouwteam bepaalt zelf op welke dag van die week de
update uitgaat (afhankelijk van vergaderingen etc); het kan dus zijn dat, als uw kinderen in
meerdere bouws heeft, dat u de updates op verschillende dagen ontvangt. Komende week
ontvangt u in ieder geval de eerste;
Op wens van de kinderen, houden we suprises voor de bovenbouw er dit jaar in. Wel in een
andere vorm dan een hele ochtend met de grote groep. Dat bleek in voorgaande jaren een lange
zit met uiteindelijk minder aandacht voor de kinderen die later aan de beurt zijn. Daarom doen
we het dit jaar anders. Iedereen brengt maandag zijn of haar surprise voor de groepsgenoot mee
die ze hebben getrokken. In de middenzaal worden alle surprises maandag zichtbaar neergezet.
Daar maken we natuurlijk ook beelden van (Parro). Maandag tot en met donderdag trekken we
elke dag een uurtje uit om een paar surprises uit te pakken en de gedichten aan elkaar voor te
dragen.
De voorbereidingen voor de kerstviering zijn in volle gang samen met de kerstcommissie. Ook
hier de uitdaging om binnen de richtlijnen een mooi programma voor de kinderen te verzorgen.
Over de invulling van het programma ontvangt u een aparte mail.
In de We cycle actie voor de midden- en bovenbouw hebben we bijna 40 klein huishoudelijke
apparaten ingezameld. Boven verwachting veel en daarmee hebben we naast een bijdrage aan
een duurzamere samenleving ook twee boeken voor onze schoolbibliotheek verdiend.
De muzieklessen onder leiding van Eva Wiselius zijn begonnen. In elke bouw staan tot de
kerstvakantie twee lessen in het lopende thema op het programma aan de hand van een speciaal
geschreven lied. De middenbouw was vrijdag als eerste aan de beurt.

Agenda december/januari
● Vrijdag 4 december: sinterklaasviering;
● Dinsdag 8 december: Studiedag 3: KINDEREN ZIJN VRIJ VAN SCHOOL!
● Donderdag 10 december: ouderklankbordgroep;
● Woensdag 16 december: kerstviering op school (info volgt). Vergadering bestuur
oudervereniging;
● Vrijdag 18 december: nieuwsbrief en verjaardagsviering jarige kinderen van december;
● Vrijdag 18 december 2020 tot en met 1 januari 2021: kerstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ VAN
SCHOOL!
● Maandag 4 januari: start nieuw (schoolbreed) thema: “Hallo wereld”.
● Woensdag 6 januari : juffendag!
● Dinsdag 12 januari: leerlingenraad.
● Woensdag 13 januari : vergadering MR;
● Donderdag 14 januari: ouderklankbordgroep;
● Donderdag 27 januari: vergadering bestuur oudervereniging;
● Vrijdag 28 januari: nieuwsbrief en verjaardagsviering jarige kinderen van januari.
Bijlagen:
1. Santa Run
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Bent u een beetje sportief en zoekt u nog een leuke activiteit met het gezin in de kerstvakantie? Doe dan
mee met de Santa Run van de Lady’s Circle Son en Breugel. Al dan niet met een donatie voor het goede
doel. Voor meer info zie de bijgevoegde flyer.
2. School-schaaktoernooi
Bij ons op school hebben we een paar slimme en fanatieke schakers. Dat bewijzen ze bij mooi weer op
het schoolplein met de grote schaakstukken. Als er kinderen zijn die namens school graag mee willen
doen met het (digitaal) scholenschaaktoernooi in december (zie bijlage), dan kunnen die zich even
melden bij Sandra. Als er meer kinderen mee willen doen, dan kunnen we een team De Krommen Hoek
vormen en inschrijven.
3. 50 ideeën voor sinterklaas
Het vinden van een sinterklaascadeau vindt niet iedereen makkelijk. Een van de partners uit ons netwerk,
stuurde een document toe met 50 ideeën voor sinterklaascadeaus voor basisschoolkinderen, die passen
bij hun specifieke talenten en interesses. Deze wilden wij u niet onthouden.
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Fotocollage november

1

1

Sint werkt thuis. 2. Ook de BSO doet mee met de thema’s (natuur). 3. Samen vuil opruimen van

het veld voor een duurzame omgeving. 4. Schoen zetten op school. Spannend!. 5. Knutselen in
het thema natuur met materialen uit de natuur. 6. We bouwen bekende bouwwerken uit de VS
na. 7. Ook onze peuters van Op de Hoek zijn al volop in de Sinterklaasstemming.
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