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○ Bijdrage bestuur oudervereniging
○ Info avondwandelvierdaagse
○ Flyer Meedoen is makkelijk! Een verkeersveilige schoolomgeving
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Verhuizing
De voorbereidingen voor de verhuizing naar de locatie van De Regenboog zijn inmiddels in volle gang. In
een aparte nieuwsbrief die u voor de meivakantie hebt gekregen, hebben we hopelijk de meeste vragen
beantwoord. Op de vraag van ouders of we de schooltijden van beide scholen op elkaar aan gaan passen,
komen we in de volgende nieuwsbrief terug. Die wens is er wel en daarom ligt er een voorstel van beide
directies met drie mogelijke scenario's. Dit voorstel wordt aan de MR-en van beide scholen gestuurd met
het verzoek op basis van een peiling onder ouders en personeel, met een besluit/advies te komen.
In de komende weken zal het draaiboek voor de verhuizing definitief worden.
School en corona
Gelukkig worden er in ons land, na een hele lange tijd van strenge richtlijnen, nu langzamerhand steeds
meer versoepelingen doorgevoerd. We hebben vanuit het ministerie van Onderwijs nog geen groen licht
gekregen om de bubbels binnen los te laten, maar kiezen er wel voor om de groepen weer samen buiten
te kunnen laten spelen.
Dat betekent dat vanaf maandag 31 mei de ‘gewone’ schooltijden ook weer voor groep 6,7 en 8 gelden,
namelijk van 8.30 - 14.30 uur met korte pauze van 10.00 -10.15 uur en lange pauze van 12.15-12.45 uur.
Tijdens de pauzes buiten surveilleren leerkrachten om toerbeurt (niet meer alleen de eigen docent).
Een tweede versoepeling die we hebben doorgevoerd, is dat begeleiding zoals logopedie,
dyslexiebehandeling etc. weer op school kan plaatsvinden.
Verder zijn we gelukkig weer aan het samenwerken met ouders (daar waar het gaat) om het kamp en de
slotweek te organiseren. Super super fijn. Wat hebben we dat gemist.
Personele zaken
Onderwijsassistenten
Helaas heeft Monique Poetiray besloten om - ondanks haar korte periode bij ons op school - terug te
gaan naar haar oude werkgever. Deze heeft haar namelijk een baan aangeboden die Monique niet wilde
afslaan: een rol als onderwijsassistent in een bovenschools team. Ze vond het een moeilijk besluit (want
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ze had het ook erg naar haar zin bij ons op school), maar vond toch dat ze deze kans niet te kon laten
liggen. Natuurlijk vonden we dit jammer, maar we respecteren dit besluit ook. Monique is na de
meivakantie gestart met haar nieuwe baan.
Gelukkig hebben we haar plaats meteen kunnen invullen. Naast Loes Peters, die inmiddels met vlag en
wimpel haar diploma als onderwijsassistent (vervroegd) heeft gehaald, is Ietje Kerkhoff na de
meivakantie gestart. Ietje stelt zichzelf in de volgende nieuwsbrief aan u voor. Loes en Ietje worden
ingezet op het maken van veel leesmeters met kleine groepjes kinderen en ondersteunen in de groepen
zodat leerkrachten met individuele kinderen/kleine groepen aan het werk kunnen.
Een zoon voor Nina!
Bram liet lekker op zich wachten, maar zag op 13 mei dan toch gezond en wel het levenslicht. Een
prachtige zoon. Met hem en mama gaat het prima. Ze genieten van het verlof samen. Op 5 oktober is het
verlof van Nina afgelopen en start ze weer. Tot die tijd neemt Tilly haar plaats in.
Formatie en bezetting 2021/2002
Naast verhuisvoorbereiding is het ook belangrijk om naar de invulling van het nieuwe schooljaar te
kijken. Daar zullen we de komende nieuwsbrief uitgebreider bij stil staan, want deze worden eerst
voorgelegd aan de MR. Daarna delen we met u welke collega’s in welke bouw werkzaam zijn volgend jaar.
We gaan daarbij uit van zoveel mogelijk stabiliteit voor de kinderen.
Helaas gaat Marita Reinders ons verlaten na de zomervakantie. Zij heeft ervoor gekozen om een andere
richting uit te gaan en heeft een leuke andere baan gevonden. We gaan Marita missen in ons team, maar
nemen zeker vrolijk en goed afscheid.
Zwangerschapsverlof Marieke
Onze collega Marieke van Laarhoven is in verwachting: van een tweeling! Super goed nieuws en gelukkig
gaat alles goed met de kindjes. Marieke werkt door tot aan de zomervakantie en gaat daarna met verlof.
Voor haar verlof wordt een vacature uitgezet.
Interne begeleider
In ons team is collega Aniel Kesseler de intern begeleider. We weten dat niet voor alle ouders duidelijk is
wat een intern begeleider precies doet; en het is ook nog zo dat deze rol op scholen verschillend kan
worden ingevuld. Om daar iets meer duidelijkheid aan te geven een korte toelichting:
In onze visie is het zo dat de leerkracht degene is die onderwijs en zorg biedt aan zijn of haar leerlingen.
De intern begeleider zorgt ervoor dat de leerkrachten dat zo optimaal mogelijk kunnen doen. De intern
begeleider is eigenlijk een collegiale consulent. De inzet van de intern begeleider is gericht op optimale
leerling- en groepsresultaten. Dat doet de intern begeleider door klassenbezoeken te doen (gevraagd en
ongevraagd), de leerkrachten te ondersteunen bij specifieke problemen (kind of klas), te helpen bij het
opstellen van behandelplannen, analyses te maken van de resultaten en daar conclusies uit te trekken.
Deze worden met de directeur en in het team besproken en daar volgen acties uit. Die kunnen van allerlei
aard zijn. De leerkrachten voeren het gesprek met ouders; alleen bij bijzondere vragen of specifieke
behoefte aan bepaalde expertise, kan het voorkomen dat de intern begeleider bij een oudergesprek
aanwezig is (op verzoek van de leerkracht).
Het ondersteunen van (individuele) leerlingen is de taak van de leerkracht. In de manier van werken
maken wij daar tijd voor, met inzet van de onderwijsassistenten (bijvoorbeeld nu met een flink accent op
extra lezen met groepjes kinderen).
Goede interne begeleiding is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de school.
Vanuit het team is de wens om daar volgend jaar meer tijd voor in te ruimen. Dat zal dan ook in het
voorstel van het formatieplan aan de MR worden meegenomen.
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Avondwandelvierdaagse
Waar de avondwandelvierdaagse vorig jaar niet door kon gaan, is er dit jaar een vorm gevonden waarin
het wel kan. En daar zijn heel veel mensen blij mee. In de bijlage informatie vindt u over hoe je kunt
inschrijven en meedoen (geef bij de inschrijving zeker aan dat je leerling van de Krommen Hoek bent). Er
wordt natuurlijk niet in grote groepen, tegelijk gelopen, maar je plant zelf wanneer je de routes wandelt.
Omdat wij trots school zijn op onze school, vinden we het leuk als kinderen het shirt van school dragen.
Zo ziet iedereen dat we Krommen Hoekers zijn. Een t shirt kunt u aanvragen door middel van een Parro
bericht te sturen aan de leerkrachten van de bouw. We noteren even wie een t shirt meeneemt, want we
willen ze natuurlijk wel graag terug. Het is fijn als u de t shirts schoon gewassen na het lopen van de
vierdaagse met uw kind meegeeft (uiterlijk 1 juli 2021). We hebben de t shirts namelijk ook weer nodig
tijdens de slotweek (zie verderop in deze nieuwsbrief).
Medaille uitreiking kinderen op school
In tegenstelling tot wat in de bijgevoegde informatiebrief van de a4daagse staat, worden de medailles van
de kinderen van de Krommen Hoek niet naar het huisadres gestuurd, maar brengt de organisatie die naar
school (op ons verzoek). Wij zorgen voor een feestelijke uitreiking van de medailles op school in de week
van 5 juli.
Slotweek De Krommen Hoek: Wij gaan bouwen!
Dit schooljaar is het laatste dat plaatsvindt in De Krommen Hoek. Dat willen we niet zomaar voorbij
laten gaan. Samen met de evenementencommissie en enkele extra ouders die zich nav de vorige
nieuwsbrief hebben gemeld, zijn we aan de slag gegaan met een leuk programma in die week. Ook het
bestuur van de oudervereniging is betrokken en levert een inhoudelijke en financiële bijdrage. Het thema
van die week is: “We gaan bouwen”. Een thema dat op alle fronten heel mooi past en waar we heel veel
kanten mee op kunnen in het invullen van de activiteiten. Het hele programma volgt snel , maar we
verklappen vast dat u kunt denken aan workshops, muziek en een onvergetelijk slotfeest voor de
kinderen (met als de richtlijnen het mogelijk maken ook een moment waarop ouders kunnen aanhaken
voor ontmoeting en een drankje).
Tijdens die week kunnen we zeker nog de hulp van ouders gebruiken of materialen bijvoorbeeld om deze
week aan te kleden. Reserveer die week alvast in uw agenda als u daar een bijdrage aan wilt en kunt
leveren.
Oproepen
Meedoen is makkelijk? Wat doen jullie?
Een verkeersveilige schoolomgeving is een issue dat op veel scholen speelt. Ook op de onze. Veilig
Verkeer Nederland is een campagne gestart (Meedoen is makkelijk) om daar aandacht voor te vragen.
VVN stelt dat ongeveer 80% van de basisschoolkinderen in een straal van drie kilometer bij hun school
woont en dat het dan toch haalbaar moet zijn dat ouders en kinderen vaker gaan lopen en/of de fiets
pakken op weg naar school! Dat is bij ons op school ook zo. Als we daar met zijn allen aan werken, dan
werken we samen aan een veilige schoolomgeving en is minder overlast voor de omwonenden. Wij
steunen deze campagne dan ook van harte en vragen u om het onderwerp thuis zeker ook te bespreken.
De flyer (bijlage) kan met de 5 vergeet-mij-nietjes een mooi hulpmiddel zijn. Deze campagne past perfect
bij de uitgangspunten voor de nieuwe, autoluwe school die we gaan bouwen. Daarover zijn wij al met de
gemeente en omwonenden in gesprek. Natuurlijk is de inrichting van de openbare ruimte hier een
aandachtspunt in, maar de oplossing valt of staat vooral ook met gedrag van ouders zelf. Ik reken op uw
medewerking.
- Kom te voet of met de fiets;
- Als u met de auto moet komen, parkeer dan wat verder weg en zeker niet voor de gele streep!
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Verhuisdozen gevraagd
Als er ouders zijn die verhuisdozen of bananendozen over hebben, dan zouden we die graag hebben. In
etappes zijn we dingen aan het inpakken en een aantal dozen zou daarbij handig zijn. U kunt ze
meebrengen naar school en bij de ingangen neerzetten.
Schooltafeltjes
Met het anders inrichten van de lokalen hebben we vorige jaar een flink aantal (eenpersoons) tafeltjes in
de opslag gedaan. Nu de plannen voor de inrichting van De Regenboog en de leerlingaantallen voor
volgend jaar bekend zijn, is duidelijk dat we deze tafeltjes (zonder stoeltje, want die hebben we wel in
gebruik) overbodig zijn geworden. Als er ouders zijn die een of meerdere lestafels willen hebben, laat het
dan even weten en stuur een mailtje naar s.buys@bskrommenhoek.nl.
Korte mededelingen
●
●
●

Wij hebben de afgelopen periode gelukkig weer wat leuke dingen kunnen doen op school. De
Koningsspelen voor de meivakantie was daar een mooi voorbeeld van (zie fotoverslag);
Omdat een schoolreis maken dit jaar nog niet echt verantwoord is, hebben we ervoor gekozen om
de juffendag dit jaar extra gaaf te maken. Met een mooie bijdrage van de oudervereniging is dat
voor de middenbouw en de bovenbouw vorige week vrijdag meer dan gelukt (zie fotobijdrage);
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.

Wist u dat?
●

Op de oproep uit de vorige nieuwsbrief om broertjes en zusjes vast aan te melden, veel reactie is
gekomen. Sowieso zijn we blij met de aantallen nieuwe kinderen die zijn aangemeld!

Agenda juni/juli 2021
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dinsdag 1 juni: start avondwandelvierdaagse;
Woensdag 2 juni: MR vergadering
Donderdag 10 juni: Juffendag onderbouw;
Donderdag 10 juni: leerlingenraad (laatste keer in huidige bezetting)
Vrijdag 11 juni: studiedag 6: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Woensdag 16 - vrijdag 18 juni: kamp groep 6, 7 en 8;
Vrijdag 25 juni: verjaardagen jarigen juni; volgende nieuwsbrief .
Dinsdag 29 juni: modderdag Onderbouw
Woensdag 30 juni: vergadering bestuur Oudervereniging
Maandag 12 - vrijdag 16 juli: slotweek De Krommen Hoek
Woensdag 14 juli: MR vergadering
Vrijdag 16 juli: Musical groep 8
Zaterdag 17 juli (middag): musical groep 8
Dinsdag 20 juli: afscheid groep 8.
18 - 23 juli: Laatste schoolweek.
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Bijlagen bij deze nieuwsbrief
-

Nieuws van de oudervereniging
Infobrief avondwandelvierdaagse
Infobrief peuterwerk Korein
Flyer verkeerscampagne VVN: Meedoen is makkelijk!
Fotocollage april/mei 2021.

