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Inleiding
Kennismaken:
○ Kijkje nemen in de school
○ Kennismakingsgesprekken met de leerkracht
Personele zaken
Nieuwbouw en fusie
School en corona
Korte mededelingen
○ Verkoop overgebleven spullen De Krommen Hoek
○ Wecycle actie
○ Fietsenstalling
○ Kamp
Agenda september/oktober 2021
Nieuws van de oudervereniging
Bijlagen:
○ Jaarkalender 2021/2022 (met daarin oa alle verlof- en studiedagen en vieringen
verjaardagen);
○ Natuurouders gevraagd (bericht van IVN);
○ Uitnodiging (online) theatershow “Kindlief’ (bibliotheek, LEVgroep, GGD).

Inleiding
Vorige week maandag zijn we gestart op onze nieuwe, tijdelijke plek in het gebouw van De Regenboog en
de nieuwe noodunit (bovenbouw). Er was in de laatste week hard gewerkt om alle verhuisde spullen een
plek te geven en de klassen fijn in te richten. De goede voorbereiding maakte dat de eerste dagen goed
zijn verlopen. De kinderen en de leerkrachten zijn snel gewend aan de nieuwe plek en het samenspelen
(kinderen) en de ontmoeting verlopen heel natuurlijk. Natuurlijk zijn er nog puntjes ter verbetering,
maar die komen vanzelf in de komende weken.
In plaats van een ouderavond kiezen we dit jaar voor meer persoonlijke kennismaking (zie verder). Alle
relevante informatie over (het programma, inrichting etc) van de bouwgroep van uw kind, ontvangt u
deze keer in de eerste bouwupdate. Als u daar vragen over heeft, kunt u deze stellen in de
kennismakingsgesprekken met de leerkracht.
Kennismaken
Kijkje in de klas
We begrijpen dat jullie nieuwsgierig zijn naar de klas van uw kind(eren) en het nieuwe gebouw. Daarom
zijn jullie met jullie kind welkom voor een Kijkje in de klas. We vragen de kinderen om jullie als ouders de
klas te laten zien en jullie rond te leiden door het gebouw.
Voor De Krommen Hoek zijn de tijdsblokken waarin dat kan:
Maandag 20 september van 14.45 - 15.15 uur.
Dinsdag 21 september van 14.45 - 15.15 uur.
Woensdag 22 september van 12.30 - 13.00 uur
Donderdag 23 september van 14.45 - 15.15 uur.
U hoeft zich niet aan te melden voor het Kijkje in de klas: u kunt gewoon komen met uw kind/kinderen.
De leerkrachten zijn in de klas aanwezig om (geen kind specifieke) vragen te beantwoorden.
Kennismakingsgesprekken
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In week 39 (27 september - 1 oktober) vinden de kennismakingsgesprekken met de leerkrachten van de
onderbouw en de middenbouw plaats. Daarin kunnen ook de IEP resultaten van de eindtoets met u
worden besproken (die ontvangt u vooraf).
De kennismakingsgesprekken voor de bovenbouw (groep 6 - 8) vinden plaats in week 41 (11 - 15 oktober);
deze zijn later vanwege het kamp en de terugkeer van Nina Sanchez (vanaf 5 oktober).
U krijgt via de leerkrachten een berichtje in Parro om intekenen voor een kennismakingsgesprek.
Personele zaken
OB (onderbouw)
● Onze collega Marieke van Laarhoven is met ingang van de zomervakantie met
zwangerschapsverlof. Op dinsdag 14 september is zij bevallen van een gezonde tweeling Suus en
Lotte; moeder en dochters maken het goed;
● Op de vacature van het verlof van Marieke hebben wij helaas geen kandidaten gehad (breed
probleem in het basisonderwijs momenteel). Daarom werkt de onderbouw nu in twee
basisgroepen olv Marianne Heuveling en Manita Rooijakkers- van der Leest met de fulltime
ondersteuning van onderwijsassistent Loes Peters en 4e jaars LIO stagiair Iris Hulsen (ma en di).
Op donderdag is Manita vrij en draait Aniel Kesseler mee in de onderbouw.
● Als Marieke terugkomt van verlof, maken we in de onderbouw weer drie basisgroepen.
MB (middenbouw):
● Geen bijzonderheden.
BB (bovenbouw):
● In de bovenbouw is onze nieuwe collega Claire van der Klink gestart;
● Helaas gaat Marieke van Rijn ons (BB) per 1 oktober verlaten; zij heeft een andere baan;
● Op 5 oktober komt Nina Sanchez terug van zwangerschapsverlof (BB);
● Voor de functie in de BB staat een vacature open; helaas is er nog geen goede kandidaat
gevonden. Uiteraard heeft dat onze grote aandacht en energie.
● Tilly van Rossum blijft werkzaam in de BB tot 1 november. Daarna gaat zij lekker genieten van
haar pensioen.
Nieuwbouw en fusie
Inmiddels is de architect druk bezig met een voorlopig ontwerp. Voor de zomer is de klankbordgroep met
daarin ook deelname van ouders van beide scholen voor de zomervakantie voor het eerst bij elkaar
geweest. De MR-en van beide scholen zijn met PlatOO in overleg over een intentieverklaring voor fusie
en een tijdpad/stappenplan. Op de studiedag van 5 oktober gaan de teams van beide scholen concreet
aan de slag met de eerste stappen voor een nieuwe onderwijsvisie.
In de eerste week van oktober ontvangt u (en ook de ouders van De Regenboog) een aparte nieuwsbrief
over deze onderwerpen.
Op 4 oktober draagt PlatOO de sleutel van de Krommen Hoek over aan de gemeente. Zij zijn
verantwoordelijk voor de sloop van het gebouw (december/januari).
School en corona
Gisteren heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd. Hoewel we de officiële terugkoppeling vanuit
de sector nog niet hebben gehad, is het in ieder geval fijn om te melden dat we bij een positief getest kind
niet meer de hele klas in quarantaine moeten hebben. Alleen het kind zelf en kinderen die in nauw
contact (binnen) zijn geweest. Daarover overleggen we altijd even met de GGD.
Als uw kind verschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen (koorts, benauwdheid en heftig hoesten),
houdt u het thuis (en als u twijfelt is het fijn om te testen).
Verder kunnen we vanaf volgende week weer soepeler zijn in het ontvangen van ouders in de school.
Vandaar ook de momenten Kijkje in de klas en kennismakingen gewoon op school.
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Over het halen en brengen (ouders in de school) maken de beide teams afspraken op de studiedag van 5
oktober. Daar komen we later op terug.
Korte mededelingen
Verkoop overgebleven spullen De Krommen Hoek
Bij het opruimen en verhuizen van De Krommen Hoek zijn spullen overgebleven die we niet meer
gebruiken. Deze worden (door ouders) voor ons verkocht aanstaande zondag op de rommelmarkt in
Breugel (van 11.00 - 13.00 uur). Er staat een kraampje van de school en voor de grote stukken is de school
ook open. Als u geïnteresseerd bent (bijvoorbeeld in een van de tekeningen uit de middenruimte), kom
dan zeker even kijken/kopen. Een aantal grotere stukken, worden op marktplaats aangeboden. De
opbrengst investeren we in de aankleding/inrichting van het nieuwe gebouw.
We Cycle
We zijn een duurzame school en dus doen we dit jaar weer mee aan de Wecycle actie. Uw klein
huishoudelijke apparaten die weg mogen, kunnen in de periode van 11 tot en met 17 oktober op school in
de daarvoor bestemde dozen bij de ingangen worden ingeleverd. In de klassen zal aandacht aan deze
actie worden besteed. Vorig jaar was de opbrengst een groot succes; hopelijk lukt ons dat dit jaar weer.
Fietsenstalling
Het stallen van alle fietsen gaat nog niet helemaal zoals we dat graag zouden willen. Daar zijn we mee
bezig. Volgende week komen er extra rekken bij en maken we met de kinderen afspraken over het stallen
van hun fietsen. Relevante info voor u delen we daarover via een Parro bericht.
Kamp groep 6, 7 en 8
Van woensdag 28 september tot en met vrijdag 1 oktober hebben groep 6, 7 en 8 kamp in het gebouw van
de Krommen Hoek. Ouders worden hierover apart geïnformeerd. Daarna gaat de deur van De Krommen
Hoek definitief dicht.
Nieuwe schoolgids
Op de website van de school vindt u onze nieuwe schoolgids (in een nieuw jasje). Lees deze even een keer
op uw gemak door. Daarin staat alle relevante info voor dit schooljaar. Ook bijvoorbeeld over onze
protocollen bij gescheiden ouders, aanvragen bijzonder verlof etc.
Oproep
Vindt u het leuk om als ouder een bijdrage te leveren aan de schoolbrede evenementen (zoals
Sinterklaas, Kerst, Carnaval of de Koningsspelen, dan bent u welkom in de ouder
evenementencommissie. Stuur een mailtje naar Sandra (s.buys@bskrommenhoek.nl).
Agenda september/oktober 2021
Maandag 20 - donderdag 23 september: Kijkje in de klas.
Maandag 27 - september - vrijdag 1 oktober: kennismakingsgesprekken onderbouw en middenbouw
Dinsdag 28 september: vergadering MR.
Woe 29 september - vrijdag 1 oktober: kamp groep 6,7 en 8.
Maandag 4 oktober: start thema 2.
Dinsdag 5 oktober: Studiedag 1: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Woensdag 6 oktober: start Kinderboekenweek: de kinderen zien een voorstelling op school.
De kinderboekenweek heeft het thema en duurt tot en met vrijdag 22 oktober.
Maandag 11 - vrijdag 15 oktober: kennismakingsgesprekken bovenbouw.
Woensdag 20 oktober: vergadering bestuur oudervereniging.
Ma 25 oktober - vrijdag 29 oktober: herfstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Bericht van de de oudervereniging
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“Ondanks dat we pas één week bezig zijn, heeft de oudervereniging alweer de eerste vergadering erop
zitten. We zijn druk bezig met: het samenstellen van de begroting, de financiële afronding van vorig jaar,
het bepalen van de hoogte van de ouderbijdrage en het voorbereiden van de jaarlijkse ALV. Begin oktober
ontvangt u hierover meer informatie.

Naast dat wij graag een klankbordfunctie voor ouders, leerkrachten en directie zijn, staat dit jaar ook in
het teken van toenadering zoeken tot de ouderraad van de Regenboog. Waar kunnen we de handen
ineenslaan? En hoe gaan we de eventuele samenwerking vormgeven? Zijn vragen waar wij ons de
komende tijd over zullen buigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een mail naar
OV@bskrommenhoek.nl.”
De oudercommissie
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