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Bijlage bij deze nieuwsbrief:
○

Artikel Son en Breugel Krant scholenwedstrijd Peaceposter

Inleiding

We hadden zo gehoopt dat het niet zo zou zijn, maar toch houdt het coronavirus ons ook dit schooljaar
weer in zijn greep. Gelukkig mogen de scholen open blijven, al zijn de oplopende besmettingen en de
inmiddels bekend gemaakte extra maatregelen en adviezen zeker ook van invloed op ons als team.
Gevoelens van (on)veiligheid en haalbaarheid in het kunnen blijven geven van goed onderwijs door alle
maatregelen, spelen natuurlijk ook bij ons. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van alle (laatste)
ontwikkelingen via Parro en mail. Weet dat we ons best doen om ons onderwijs op peil te houden. Zo
lang het kan fysiek en daar waar het moet, online. We doen er alles aan om dat mogelijk te maken en
houden. Voor de flexibiliteit en bereidwilligheid die dat vraagt van u als ouders en de kinderen, maar
vooral ook van het team (en die zie ik ik elke dag bij alle betrokkenen), ben ik dankbaar. Ik vind dat niet
vanzelfsprekend.
Gelukkig gebeurt er op school vooral veel meer dan alleen corona. Daarover gaat deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier.
Sandra Buys

Nieuwe corona maatregelen

Via Parro hebben wij u vandaag een eerste bericht gestuurd naar aanleiding van de persconferentie van
gisteravond. Maandag is er binnen PlatOO, met de teams van De Krommen Hoek en De Regenboog en de
MR-en van beide scholen nader overleg over de maatregelen en adviezen die opgesteld zijn voor ons als
scholen. Om zo de scholen veilig open te kunnen houden. We wachten daarin ook op de protocollen die
ons daarvoor vanuit het ministerie van Onderwijs zullen worden aangereikt. Zo snel mogelijk ontvangt u
daarover vervolginformatie (maandag of dinsdag).

Nieuwbouw en fusie

De voorbereidingen voor de fusie met De Regenboog en de bouw van het nieuwe schoolgebouw zijn in
volle gang. Momenteel wordt een zogenaamde Fusie Effect Rapportage geschreven; een verplicht
onderdeel voor een fusie van scholen. De teams van beide scholen zijn actief bezig met het formuleren
van een gezamenlijke onderwijsvisie voor de nieuwe school. Alle studiedagen worden daar (deels) voor
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benut. Het is heel fijn om te kunnen constateren dat het denken over goed onderwijs aan onze kinderen
bij beide scholen heel dicht bij elkaar ligt. Op 6 december praten beide teams daar verder over.
Verder is het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw in de afrondende fase. Met omwonenden is
PlatOO actief in overleg over een veilige verkeerssituatie rond de nieuwe school, die past bij het concept
van de autoluwe nieuwe school en een fijne leefomgeving voor omwonenden. Op korte termijn volgt een
ouderavond (fysiek als het kan en anders online) om u als ouders van De Krommen Hoek (en van de
Regenboog) bij te praten over de ontwikkelingen rond de fusie en de nieuwbouw. We zijn deze aan het
plannen met alle betrokken sprekers en communiceren een datum zodra die bekend is.

Personele zaken

● OB (onderbouw):
Geen bijzonderheden.
● MB (middenbouw):
Geen bijzonderheden.
● BB (bovenbouw):
Na een fijn afscheid van Marieke en Tilly zijn Nina (na haar zwangerschapsverlof) en Femke goed gestart
in de bovenbouw. Welkom terug Nina en welkom in ons team, Femke!

Nieuws van de MR

In de MR van de Krommen Hoek zijn twee personele wisselingen:
Oudergeleding: Roger van Vroenhoven neemt zitting in de plaats van Henri Verhoeven. Henri heeft zijn
taken voor de MR om persoonlijke redenen neergelegd. Roger, welkom in de MR. We zijn blij dat je je
kandidaat hebt gesteld! We kijken uit naar een constructieve samenwerking in deze belangrijke fase voor
De Krommen Hoek. Roger stelt zich in de volgende nieuwsbrief graag aan u voor. Henri, dank je wel voor
je inzet;
Personeelsgeleding: om persoonlijke redenen heeft Marianne Heuveling haar taken voor de MR
neergelegd. Nina Sanchez (bovenbouw) neemt haar rol over. Nina, welkom en fijn dat je je voor de MR
wilt inzetten. Marianne, dank je wel voor je tomeloze inzet.
Introductie Fides
Een van de stappen die we in het licht van de nieuwe school al zetten is de introductie van FIDES als
grondlegger voor een veilig en fijn pedagogisch klimaat. Een logische en nodig vervolg op de koers die De
Krommen Hoek heeft ingezet en voor de overbrugging naar de nieuwe school. Wij vinden het van belang
dat kinderen het fijn hebben en zich 100% voelen bij ons op school. De Regenboog werkt al langer met dit
gedachtegoed en heeft hier hele goede ervaringen mee. Fides is een methodiek die aan de hand van
symbolen kinderen, leerkrachten én ouders inzicht geeft in hun eigen handelen en dat van de ander. Het
is een methodiek die we altijd zichtbaar willen maken en die niet alleen centraal staat in lessen over
sociale zaken. Het gedachtegoed past ook heel goed bij de visie van onze school. Het is een manier om
zaken bespreekbaar te maken en te houden, waaronder pesten. Omdat het team van De Regenboog een
aantal nieuwe collega’s heeft die hierin getraind moesten worden, hebben wij als Krommen Hoek
besloten om hierin op aan te haken. Zoals vastgelegd in het schoolplan 2020-2024 en jaarplan 2021/2022.
Dit denken zal een belangrijke grondlegger zijn voor de nieuw te vormen school.
Inmiddels heeft het team twee inspirerende trainingsbijeenkomsten gehad van Henk Visser (grondlegger
van FIDES) en zijn de leerkrachten met de alle kinderen aan de slag met de symbolen die hierbij horen.
Uw kind heeft daar wellicht thuis al wel iets over verteld. Het team is heel enthousiast.
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In deze nieuwsbrief een korte uitleg over de symbolen die bij FIDES horen en die nu ook een plek in de
klas hebben gekregen.

Ballon
De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen
is en het belang van een goede houding en uitstraling te laten
zien en leren.

Domino
Waar mensen bij elkaar zijn hebben we te maken
met groepsprocessen en kan de domino vallen.
Met de domino kun je kinderen goed het verschil laten
zien tussen een proces starten, meedoen of eruit
stappen.

Sleutelbos
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur.
Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als
je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is,
dan zit er niets anders op dan te proberen, net zolang tot je de
goede hebt. Je begint met de ‘goede sleutel’, ik geloof in
mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.
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Ik ben 100% oke en jij ook!
In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben
deel van die natuur……..dus ik ben goed zoals ik
ben….gewoon…..omdat ik er ben!

Oke-ojee gedachte
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar
wat denken we en waarom denken we zo? Denken we wel
gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké‘ gedachte proberen we
duidelijk te maken hoe je een meer positieve omgang kunt
verkrijgen met jezelf en met de ander.

Rugzak
De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen
gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert
ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je
leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je
bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je
leert je rugzak leeg te maken!

Matroesjka
Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel
leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me
overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep
van binnen raken, wil je er iets mee doen wil je er iets van
leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen
raken wil je er iets mee kunnen?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: https://www.fides-wbt.com. Er volgen nog vier
trainingsmiddagen voor het team dit schooljaar (en de nieuwe leerkrachten bij De Regenboog). In het
voorjaar van 2022 volgt een ouderavond over FIDES onder leiding van Henk Visser.
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Luizencontroles
De Krommen Hoek en De Regenboog hebben de handen ineen geslagen in het uitvoeren van de
luizencontroles na elke vakantie. Daarin hebben de luizen coördinatoren (dat is voor de Krommen Hoek:
Jennifer van der Voort) elkaar actief opgezocht en afspraken gemaakt.
Wat betekent dat voor onze kinderen?
- De luizencontroles voor de kinderen gaan vanaf de kerstvakantie voor de kinderen van de
Krommen Hoek en De Regenboog tegelijk plaatsvinden. Op de eerste maandag na elke vakantie
(uiteraard als de corona maatregelen dat toelaten).
- Conform de richtlijnen van de GGD en het RIVM wordt het haar van alle kinderen uitgekamd met
een speciale langtandige netenkam boven een wit papier. Er wordt daarbij hygiënisch gewerkt en
alle materialen worden gedesinfecteerd voordat er een ander kind mee wordt gekamd.
- Het luizenpluizen wordt gedaan door een team van vrijwillige ouders. We kunnen altijd een paar
extra handen gebruiken, al is het maar 1x keer per jaar. Het is altijd gezellig en ook een mooie
manier om met andere kinderen uit de school/scholen in contact te komen.
Op de website van de school hebben we het nieuwe luizenprotocol geplaatst. Ouders van kinderen
waarbij luizen worden geconstateerd, worden gebeld om hun kinderen op te komen halen en krijgen een
kam advies. Mocht u naar aanleiding van dit onderwerp vragen hebben of zich willen aanmelden, dan kan
dat via info@bskrommenhoek.nl.
Korte mededelingen
● Speelgoedruilbeurs
De oudervereniging van De Krommen Hoek en de Ouderraad van De Regenboog hebben samen op
donderdag 9 november een speelgoedruilbeurs georganiseerd in de aanloop naar Sinterklaas. Een
prachtig initiatief dat past bij de visies van onze beide scholen. Het was heel mooi om te zien dat er tbv
van deze beurs veel, goed bruikbaar, speelgoed is ingeleverd door ouders. Helaas was de opkomst tijdens
de beurs niet groot, maar we houden deze activiteit zeker in de lucht. Soms moeten dingen ook gewoon
groeien. Het speelgoed dat is overgebleven, hebben we geschonken aan een passende organisatie.
● 2 winnaars van De Krommen Hoek bij de Peace poster wedstrijd
Elk jaar doet De Krommen Hoek mee aan een internationale tekenwedstrijd om een zogenaamde peace
poster te maken. Daar doen in Nederland heel veel scholen aan mee. Op 10 november werd bekend dat
twee van onze leerlingen in Son en Breugel tot de winnaars behoren: Elin Lernout uit groep 8 en Pieter
Kool uit groep 7. Met werkelijk prachtige tekeningen. Wat zijn we trots op hen! Een van de bijlagen is het
artikel uit de Son en Breugel Krant dat hierover gaat. Op de foto kunt u hun kunstwerken ook
bewonderen.
Agenda december 2021/januari 2022
●
●
●
●
●
●
●

Woensdag 1 december: pietengym (Bongerd) en tentoonstelling surprises bovenbouwgroepen
DKH en DR in de kuil (tot en met 3 december);
Vrijdag 3 december: Sinterklaasviering
Maandag 6 december: studiedag 2: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Week 6 - 10 december: u ontvangt deze week een bouwupdate;
Dinsdag 7 december: groep 4 en 5 bezoeken museum der Oudheden ikv thema Egypte;
Woensdag 15 december vergadering bestuur oudervereniging.
Vrijdag 17 december: 2e bijeenkomst leerlingenraad;
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●

Donderdag 23 december: vieren verjaardag jarigen december, kerstviering en volgende
nieuwsbrief.
Vrijdag 24 december: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Vrijdag 24 december tot en met 9 januari: kerstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Maandag 10 januari: start thema 4;

Week 2 - 8 2022

“Kikker in de kou”
(Winter, weer,
seizoenen)

Onderbouw
●
●
●
●
●

Landen van de
wereld

Wondere wereld

(de aarde, eten, rivier)

(patronen opkomst en
neergang wereldrijken,
Mongolië, China,
ontdekkers)

Middenbouw

Bovenbouw

Woensdag 12 januari MR vergadering (20.15 uur online);
Vrijdag 14 januari: juffendag (we vieren de verjaardagen van alle juffen tegelijk met een leuk
programma);
Woensdag 19 januari: studiedag 3: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Week 17 - 21 januari: afname IEP middentoets groep 3 - 8);
Vrijdag 28 januari: viering verjaardagen januari.
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Fotocollage november 2021
Onderbouw

Activiteiten in het thema: ‘Worden wat je wilt: de bakker”.
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Middenbouw
Bewegend leren: rekenles in de buitenlucht.

Sinterklaas knutselen
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Bovenbouw
Pruiken maken in het thema Revoluties (verschillen tussen arm en rijk).

