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Verhuizing en nieuwbouw
De voorbereidingen voor de verhuizing naar de locatie van Regenboog zijn inmiddels in volle gang. Dat
geldt ook voor de planvorming voor de gewenste samenvoeging van beide scholen tot één nieuwe school.
Vorige week ontving u daarover het eerste nieuwsbulletin (voor ouders van beide scholen). Vanaf nu kunt
u maandelijks een update verwachten. Vanuit de MR zal op korte termijn een zogenaamde raadpleging
plaatsvinden over de nieuw te ontwikkelen school onder alle ouders. Zie voor een kort bericht van de MR
verderop in deze nieuwsbrief.
School en corona
Helaas speelt het coronavirus ons helaas nog parten; ook op school. We werken en spelen in de vaste
groepen, ouders en externe begeleiders kunnen niet in school, afstand op het schoolplein etc zijn nog
steeds spelregels waarmee we moeten werken. En verder thuisblijven en testen als er klachten zijn. Dat
geldt voor leerkrachten en ook voor kinderen. Dat gaat op zich goed, maar vraagt nog steeds op alle
fronten van alle betrokkenen flexibiliteit en soms snel handelen. Elke keer als er leerkrachten of kinderen
getest worden, is dat spannend. Gelukkig zijn we de afgelopen weken twee weken zonder quarantaine
verplichting voor een hele groep kinderen doorgekomen. Hopelijk houden we dat zo. Mocht dat er wel
van komen, dan communiceren we dat zsm en schakelen we direct over op onderwijs op afstand.
Kinderen die individueel in quarantaine moeten (vanwege de privé situatie) kunnen ook thuis aan het
schoolwerk werken. Daarover is contact met de leerkrachten. Verder maken we het elke dag zo fijn en
normaal mogelijk voor de kinderen op school.
Middentoetsen CITO en IEP
Zoals in de vorige nieuwsbrief uitgelegd, hebben we iets later dan we normaal gesproken doen, de
middentoetsen (vanaf groep 3) afgenomen. Naast de CITO hebben we dit jaar ook de IEP toets
afgenomen. Daar zijn paar redenen voor, die we u nogmaals graag uitleggen. De Krommen Hoek wil (al
langer en net als veel andere scholen) graag overstappen naar een ander leerlingvolgsysteem dan CITO.
En wel naar een volg- en toetssysteem dat beter bij onze visie op onderwijs past. Het voordeel van IEP is
dat deze over het hele jaar heen afgenomen kan worden (en niet op vastgestelde momenten en dus ook
eerder dan februari) en naast de basisvakken (zoals rekenen, taal, lezen etc) ook de sociaal-emotionele
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ontwikkeling van kinderen meet. Wij vinden het belangrijk dat kinderen daarin leren. Het zijn - naast
leren rekenen en schrijven - juist de dingen waar we kinderen op de Krommen Hoek in willen laten
groeien.
Tot dit schooljaar was IEP echter nog niet gecertificeerd voor middenbouw en namen we IEP alleen nog
maar (extra) af in de bovenbouw. Omdat die certificering er nu wel ligt, is de intentie om met ingang van
komend schooljaar CITO los te laten en over te stappen op IEP. Dat bereiden we goed voor, samen met
De Regenboog en met het merendeel van de andere PlatOO scholen, die die stap ook gaan zetten.
Omdat het dit jaar (na twee periodes van thuisonderwijs) extra belangrijk is om inzicht te krijgen waar de
kinderen staan, zowel in de leervakken als sociaal-emotioneel, hebben wij er nu heel bewust voor
gekozen om CITO en IEP beide nog af te nemen. Als overgang en als extra info. Alle resultaten worden
momenteel verwerkt en beoordeeld door de leerkrachten ism met onze intern begeleider. En vertaald
naar een passende onderwijsaanpak tot aan de zomer (en indien nodig komende schooljaren). In de
komende nieuwsbrief kom ik zeker terug op de hoofdlijnen van de resultaten bij ons op school. Naast de
aanpak tot aan de zomervakantie is een analyse nodig, omdat er vanuit het ministerie extra gelden voor
het onderwijs beschikbaar komen voor de komende 2,5 jaar (Nationaal Onderwijs Programma) die we
goed beargumenteerd moeten en willen inzetten. Daarin zijn goede analyses belangrijk, werken we
samen met de De Regenboog (met het ook op meerjarige toekomst) en met de andere scholen van
PlatOO. Onze MR betrekken we bij het voorstel dat we daarvoor (voor de zomervakantie) moeten
indienen.
Personele zaken
In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe onderwijsassistent, Monique, zich graag aan u voor.
Mijn naam is Monique Poetiray. Ik ben in januari begonnen als onderwijsassistente op De Krommen Hoek. Ik
ben 55 jaar en woon samen met mijn man Ralph in Breugel. Wij hebben 2 kinderen Maik (23 jaar) en Britt (21
jaar). Beiden oud-leerlingen van De Krommen Hoek. Het was een beetje vreemde start in de noodopvang, maar
mede door alle collega's en kinderen, voel ik me al helemaal thuis. Mijn vorige baan was in het speciaal
basisonderwijs in Eindhoven; daar heb ik veel ervaring opgedaan, welke ik nu hier op school goed kan inzetten.
Een reden waarom ik gesolliciteerd heb, is het onderwijsaanbod in bouwgroepen, dat spreekt mij erg aan,
vooral omdat hierdoor nog meer naar de behoefte van het kind wordt gekeken. Een waarde waar De Krommen
Hoek altijd al sterk in is geweest. Ieder kind kan zich hier op zijn of haar manier ontwikkelen en gaat met een
goede voorbereiding naar het voortgezet onderwijs. Dat vond ik voor mijn kinderen belangrijke waarden en dat
gun ik ieder ander kind ook. In mijn functie als onderwijsassistente hoop ik daar een steentje aan bij te dragen
voor uw kind Ik ben nu voornamelijk gekoppeld aan het middenbouwteam, daar ben ik 5 dagen per week te
vinden.
Zwangerschapsverlof Nina Sanchez
Met ingang van 5 april a.s. gaat Nina (groep 6/7) met zwangerschapsverlof (tot enkele weken na de
zomervakantie). Tilly van Rossum zal het verlof van Nina invullen. Tilly kent de groep en de kinderen
kennen Tilly. We zijn blij dat Tilly Nina gaat vervangen en wensen Nina een fijn verlof toe!
Stagiaires
Iris Hulsen (3e jaars PABO) heeft de onderbouw voor de tweede helft van haar stagejaar bij ons op school
verruild voor groep 6/7. Renate Huibers (Fontys leraarondersteuner) ondersteunt Marieke in groep 8 en
Loes Peters rondt haar opleiding tot onderwijsassistent de komende weken af in groep 6/7. Loes studeert
(heel knap) vervroegd af in mei, maar blijft tot de zomervakantie bij ons in het team. Ze zal in de periode
tussen mei en de zomervakantie voor meer uren en breder worden ingezet.
Nieuws van de oudervereniging
Het lijkt zo stil vanuit de oudervereniging, maar achter de schermen wordt gelukkig wel op een veilige
manier gewerkt en vergaderd over het verloop van dit schooljaar. De geplande evenementen, feestdagen
en activiteiten zijn grotendeels weer komen te vervallen dit schooljaar, maar gelukkig zijn we intussen

3

weer terug op school en denken we ook alweer hard na over gepaste evenementen of activiteiten die dit
schooljaar nog wel kunnen gaan plaatsvinden. De juffendag gaat er zeker nog wel aankomen en hopelijk
kunnen we ergens dit voorjaar nog een leuke activiteit inplannen. We zijn hierover in gesprek met het
team en bekijken goed wat haalbaar en passend is.
Het was fijn om te zien dat vrijwel alle ouders de ouderbijdrage, ondanks alle corona-onzekerheden
gewoon betaald hebben. We bekijken per periode wat de opties zijn, wat we nog kunnen inplannen en
maken aan het eind van het schooljaar de balans op; mocht er dan dermate minder dan gepland zijn
uitgegeven, dan zullen wij dat uiteraard met jullie delen. Uiteraard hopen wij dat er in de komende
maanden nog enkele leuke activiteiten uitgevoerd kunnen gaan worden en zullen wij ook zeker
meedenken over het afscheidsfeest aan het eind van dit jaar. Wij vinden het fijn dat we zijn gevraagd mee
te denken over de invulling van dit feest en zullen er op onze wijze ook zeker een steentje aan gaan
bijdragen.
Ook zijn we natuurlijk in gesprek met Sandra over het komende schooljaar, hoe gaat het er dan uitzien en
wat gaat de rol van de oudervereniging zijn. Spannende ontwikkelingen, maar het feit blijft dat we ook
dan weer leuke, passende activiteiten willen organiseren. Als we hierover meer duidelijkheid hebben,
laten we jullie dat ook weten. Voor nu verder geen nieuws, mochten er vragen zijn, weten jullie ons te
vinden via ov@bskrommenhoek.nl. Alvast een fijn weekend en voor volgende week een fijn, lang
Paasweekend!
Bestuur van de oudervereniging, Thekla, Sander, Esther, Aafke en Marlies
Bericht van de MR
De MR is door Platoo en Sandra bijgepraat over de voorgestelde nieuwbouw en een mogelijk samengaan
van De Regenboog en De Krommen Hoek. Het was een prettig gesprek, met vanuit de MR de kanttekening
dat veel nog onduidelijk is, terwijl de tijdsdruk begint toe te nemen. De MR werkt binnen deze
onderwerpen samen met de MR van de Regenboog en maakt waar en wanneer nodig gebruik van externe
expertise. Op dit moment is nog geen formeel instemmingsverzoek vanuit Platoo ontvangen. Heb je
vragen over dit of over een andere onderwerp voor de MR? Laat het ons weten op
MR@bskrommenhoek.nl. Jouw input helpt ons de juiste vragen te stellen.
Aanmelden broertjes/zusjes
Als u kinderen heeft die komend schooljaar of schooljaar 2022/2023 vier jaar worden en die u bij ons op
school wilt laten instromen, dan is het fijn als u deze al aanmeldt. Zicht op het aantal leerlingen dat gaat
starten, helpt ons in de planvorming en ook in het verkrijgen van gelden voor school vanuit het
Ministerie van Onderwijs. Inschrijven kan via een inschrijfformulier. Op te vragen bij Sandra of mee te
nemen uit het folderrek bij de deur van de ingang van groep 1,2 en 3.
PlatOO Excellentiebrigade
Bij PlatOO is ervoor gekozen om vanaf 2012 volledig geïntegreerd excellentie-onderwijs te verzorgen
voor cognitief begaafde leerlingen. Dat is ingericht volgens het principe dat er voor kinderen een passend
onderwijsaanbod in de thuisklas op hun eigen school is. Daarnaast kan er eventueel 1 dagdeel
deelgenomen worden aan onderwijs in een peergroep (PlatOOklas). In deze klassen ontmoeten leerlingen
gelijkgestemden en krijgen zij les van een gespecialiseerde leraar. De Excellentie Brigade is ingezet om
invulling te geven aan het excellentie arrangement voor (hoog)begaafde leerlingen, het ontwikkelen van
expertise en het begeleiden van de organisatieontwikkeling rondom het (hoog)begaafdenonderwijs in de
scholen. In schooljaar 2019/2020 is een brede evaluatie uitgevoerd. Om het onderwijs aan (hoog)begaafde
leerlingen nog passender te maken ligt de focus van de Brigade de komende jaren op zowel de
doorontwikkeling op de thuisscholen als de PlatOOklassen. Samen met de Brigade hebben Sandra en
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Aniel (IB) een plan van aanpak gemaakt voor dat past bij onze visie, werkwijze, ontwikkeling en behoefte.
Naast het feit dat een deel van onze leerlingen naar de PlatOOklas Son gaat, krijgen wij vanuit de Brigade
ondersteuning en advies op en in het aanbod op school voor deze leerlingen.
Oproepen
Houdt het veilig en leefbaar voor onze omwonenden!
Het is niet de eerste keer dat we er in de nieuwsbrief aandacht aan besteden, maar omdat goed en veilig
halen en brengen altijd aandacht verdient, nog een keer de dringende oproep om bij het halen en
brengen van uw kinderen, rekening te houden met onze omwonenden. Parkeer uw auto niet voor de gele
streep of dubbel, maar in een parkeervak. Of parkeer even verderop en loop een stukje. Let ook op het
passerende verkeer (veiligheid) en geparkeerde auto’s. Dat geven wij uw kinderen mee op school, maar is
natuurlijk zeker ook een zaak van u als ouder. In de planvorming voor de nieuwe school die gebouwd gaat
worden, gaan we uit van een autoluwe school. Dat past een duurzame school en geeft minder overlast
voor omwonenden.
Minder verpakkingen lunch
Verder ook nogmaals aandacht voor een duurzame lunch. We proberen als school zo min mogelijk afval
te produceren. Naast papier, is afval van de lunch van kinderen nog steeds een grote factor. Wij
stimuleren graag het meebrengen van een onverpakte lunch (in een lunchdoos) en drinken in een beker
(in plaats van pakjes). Bekers kunnen de kinderen bewaren in een koelkast die we daar speciaal voor
hebben aangeschaft.
Korte mededelingen
●

●

●

●
●

●

We krijgen soms vragen over de snelheid van communiceren door de leerkrachten/bouwteams.
Even als reminder. Voor informatie die we snel moeten weten (bijvoorbeeld omdat uw kind niet
lekker is, te laat is of naar de orthodontist moet), is een Parro bericht of een telefoontje voor
8.30 uur de manier. Vragen of opmerkingen die per mail binnenkomen, worden pas na schooltijd
gelezen. Als het om uitgebreidere vragen gaat, worden ze besproken in het bouwteam en wordt
daarna contact met u opgenomen.
De COVID richtlijnen maken het organiseren van een kamp niet eenvoudig. Maar wij doen er
alles aan om groep 6, 7 en 8 toch ‘op kamp’ te kunnen laten gaan dit schooljaar. Om dat mogelijk
te maken, zal dat anders zijn dan anders, maar we weten zeker: niet minder gaaf! We moeten
nog even wachten op goedkeuring, maar heel snel komen we met informatie voor de kinderen en
ouders van groep 6, 7 en 8.
Ditzelfde probleem geldt voor schoolreizen. In plaats daarvan kiezen we voor extra activiteiten
per bouw/groep op school. Elk bouwteam bepaalt zelf welke dat zijn en maakt die bij voorkeur
passend binnen de lopende thema’s. U wordt daarvan op de hoogte gehouden via de
bouwupdates.
De Koningsspelen organiseren we dit jaar als sportieve activiteit op school met de eigen
groep/bouw op vrijdag 23 april. Uw kind mag lekker oranje naar school komen!
De voorlaatste week van dit schooljaar (12 - 15 juli) zal in het teken staan van afscheid nemen
van het gebouw van de Krommen hoek. Tijdens de hele week, zullen er verschillende leuke
activiteiten zijn (passend bij de dan geldende COVID richtlijnen) voor de kinderen, team, ouders
etc. We zijn in het team begonnen met de voorbereidingen en komen binnenkort met de
evenementencommissie samen om de ideeën verder uit te werken. Zoals u heeft kunnen lezen,
draagt ook de oudervereniging bij. Mocht u als ouder ook graag een steentje bijdragen, dan zijn
extra handen altijd welkom.
Naast de verhuizing, zijn we ook al bezig met de inhoudelijke voorbereidingen voor komend
schooljaar; ter voorbereiding op een nieuw jaarplan 2021/2022 voor de Krommen Hoek. Als het

5

●

jaarplan klaar is en is afgestemd met de MR, zullen wij dat op hoofdlijnen delen via deze
nieuwsbrief. Goede zorgondersteuning, meer oudercontact over de ontwikkeling van de kinderen
zijn - naast ontmoeting met de kinderen van de Regenboog en tijd en ruimte voor de
ontwikkeling naar één (nieuwe) school - , in ieder geval onderwerpen die op de agenda zullen
staan.
In de volgende nieuwsbrief ook aandacht voor de rol van de interne begeleider op school. We
merken dat niet iedereen (met name ook nieuwere ouders) weten wat die rol inhoudt binnen ons
team.

Wist u dat?
●

●
●
●
●
●
●
●

Groep 8 inmiddels begonnen is met het oefenen van de musical? Die zal op vrijdag 16 juli
worden opgevoerd in het Vestzaktheater voor alle ouders van groep 8. Als het mag volgens de
richtlijnen, willen we alle andere kinderen van school de generale repetitie laten bijwonen.
Verder wordt de officiële uitvoering gestreamd voor mensen die er niet bij kunnen zijn;
We plastic doppen sparen voor het goede doel; kinderen kunnen die meebrengen naar school;
Groep 6/7 twee hele gave technieklessen heeft gekregen van gastmeester Marcel;
Ties en Youp uit groep 8 deze week met een interview in de OnsSonen Breugelkrant staan over
hun keuze voor de middelbare school;
Al onze kinderen en de leerkrachten heel veel lol hebben in de lessen Engels. De Engelse lessen
door middel van Join In in alle jaargroepen bevalt ons heel goed!
De oudervereniging bijdraagt in het extra leuk invullen van thematisch werken;
Sandra nog steeds spart met de ouderklankbordgroep over de onderwijsinhoudelijke
ontwikkelingen op school;
De kinderen in de leerlingenraad hun rol heel serieus nemen en ze Sandra van hele waardevolle
signalen en ideeën voorzien.

Agenda april/mei 2021
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Woensdag 31 maart: vergadering bestuur oudervereniging
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag: IS EEN GEWONE SCHOOLDAG (wel met iets lekkers)!
Maandag 5 april: tweede paasdag: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Dinsdag 13 april: Vergadering ouderklankbordgroep
Donderdag 15 april: vergadering leerlingenraad
Donderdag 22 april: studiedag 5: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Vrijdag 23 april: Koningsspelen (per bouw/groep)
Maandag 26 april: Schoolfotograaf.
Dinsdag 27 april: Koningsdag: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Woensdag 28 april: MR vergadering (15.30 uur)
Woensdag 28 april: Vergadering bestuur oudervereniging
vergadering bestuur oudervereniging
Vrijdag 30 april: verjaardagen jarigen april.
Maandag 3 - vrijdag 14 mei: meivakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Maandag: 15 mei: start nieuw thema
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag: KINDEREN ZIJN VRIJ!

Bijlagen bij deze nieuwsbrief
-

Flyer sport en spelfeest Oude Meer zondag 4 april 2021.
Fotocollage maart 2021.
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