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Voorwoord

Op de valreep van de carnavalsvakantie nog een korte nieuwsbrief. Zoals u dat aan het eind
van de maand van ons gewend bent. Met de vaste onderwerpen. Na drukke voorbereidingen
voor de ouders- en adviesgesprekken, de ouderavond over de nieuwbouw en de fusie
gisteravond en voor carnaval, hebben we vanmorgen super positief afgesloten. Wat een feest.
Alle kinderen prachtig verkleed, samen dansen, winkelwagentjes versieren, de prins en zijn
gevolg in ons midden en harde, nee keiharde muziek. De leerkrachten en de ouders die dit
mogelijk hebben gemaakt, verdienen daarvoor een dikke pluim. Dank jullie wel. Wat heerlijk
om met deze vrolijkheid de vakantie in te gaan. Blij de lente in.
Nieuwbouw en fusietraject
Op donderdag 24 februari hebben we zo’n 125 ouders ontvangen op de ouderavond over het
ontwerp voor de nieuwbouw, het buitenterrein en de stand van zaken in de voorgenomen fusie
tussen De Krommen Hoek en De Regenboog.
Nieuwbouw
Het is fijn om te merken dat het ontwerp over het algemeen heel erg goed ontvangen wordt.
We zijn zelf ook heel blij met en trots op het gebouw dat aan de Doormanlaan gaat verrijzen.
De vragen en opmerkingen van ouders nemen we mee en zullen we zo goed mogelijk
beantwoorden in de nieuwsbrief die na de carnavalsvakantie wordt verstuurd aan alle ouders
van de Krommen Hoek en De Regenboog. Samen met alle andere informatie die gisteravond
ook is gedeeld aan de aanwezige ouders. Op donderdag 10 maart infomeren we de direct
omwonenden van de Doormanlaan ook op een avond over het ontwerp en de verkeers-en
parkeersituatie rond de nieuwe school. Daarna delen we alle info ook met de lokale media.
Natuurlijk zijn ook alle kinderen heel nieuwsgierig naar de nieuwe school. We starten daarom
op maandag 7 maart de week met een weekopening met alle kinderen van de Krommen Hoek
en De Regenboog om hen het ontwerp van de nieuwe school te laten zien.
Fusietraject
Over het fusietraject zijn er uiteraard nog veel vragen die we niet kunnen beantwoorden. In
samenwerking met de MR-en van beide scholen werken we aan het formele traject. Met
beidde teams aan het uitwerken van een onderwijsvisie. Voor 1 juni zal een aantal zaken
duidelijk zijn, die uiteraard met u worden gedeeld (zoals schooltijden, nieuwe naam van de
school, indeling van de groepen voor volgend jaar etc). Voor die tijd zult u vanuit de MR als
ouders ook benaderd worden. In de nieuwsbrief van maart lichten we dit traject ook helemaal
toe.

We mogen weer!
Wat zijn we blij dat de maatregelen eindelijk versoepeld zijn. Geen mondkapjes meer op in de
school, kinderen van verschillende groepen mogen weer samen leren en spelen, ouders zijn
weer welkom in school (zie Parro bericht van deze week), uitstapjes en excursies kunnen weer
doorgaan. Eindelijk kunnen we weer een beetje meer naar normaal. Daar keken we allemaal
zo naar uit. Natuurlijk blijven we goed de handen wassen, goed ventileren en vragen we te
testen bij klachten en in de bovenbouw preventief te testen de komende periode. De zelftesten
zijn daarvoor gisteren weer met de kinderen meegegeven.
Personele zaken
Onderbouw:
Om persoonlijke redenen stopt juf Iris met haar stage. Zij heeft op vrijdag van de kinderen in
de onderbouw afscheid genomen.
Loes Peters (onderwijsassistent onderbouw en bovenbouw) gaat De Krommen Hoek verlaten.
Zij heeft per 1 april een nieuwe baan in Nieuwegein.
Middenbouw: geen bijzonderheden.
Bovenbouw: zie Loes.
Wij wensen beide collega’s veel geluk en danken hen enorm voor hun inzet. Om de bezetting
op orde te brengen, staan twee vacatures uit.
Nieuws van de oudervereniging
Tijdens de laatste vergadering van de oudervereniging van de Krommen hoek, hebben we de
viering van de Sint en het kerstfeest geëvalueerd. We willen graag alle ouders hartelijk
bedanken die daar een bijdrage aan hebben geleverd. De fusie van de scholen de Krommen
hoek en de Regenboog betekent ook dat de oudervertegenwoordiging samen zal gaan in de
toekomst. We zullen in een eerste overleg, na de carnavalsvakantie, de verschillende ideeën
doornemen met alle betrokkenen van de OV en de OR.
Korte mededelingen
•

•

Afgelopen weken zijn alle rapportgesprekken en adviesgesprekken in 8 gevoerd. Het
team heeft de gesprekken als heel prettig ervaren. En dat is een compliment waard aan
alle betrokkenen. We hebben van een aantal ouders de vraag gekregen om wat meer
informatie te krijgen over de IEP rapportages. Na de carnavalsvakantie zetten we deze
informatie voor u op een duidelijk manier op een rijtje en delen we die met u allemaal.
Afgelopen week kwam Sandra voor de derde keer met de leerlingenraad bij elkaar We
hebben met elkaar gesproken over de wensen voor de buitenruimte van de nieuwe
school en over de vraag hoe onze kinderen het werken met de symbolen van FIDES
ervaren. En wat ze er in de klassen mee doen.
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Maandag 28 februari - vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie. KINDEREN ZIJN VRIJ!
Maandag 7 maart: weekopening met alle kinderen (presentatie nieuwe school) en start
thema 5;
Donderdag 10 maart: Voorstelling groep ⅞ (Zinderella) (onder voorbehoud);
Donderdag 10 maart: MR vergadering (15.15 uur);
Vrijdag 11 maart: 4e bijeenkomst leerlingenraad en nieuwsbrief nieuwbouw/fusie;
Donderdag 17 maart: Bezoek Natlab (middenbouw) (onder voorbehoud);
Donderdag 24 maart: Studiedag 4: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Vrijdag 25 maart: vieren verjaardagen; nieuwsbrief maart.
Week 5 – 8 april: bouwupdate
Donderdag 14 april: Schoolreisje middenbouw
Vrijdag 15 april: TEAMDAG: Goede vrijdag: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Maandag 18 april: 2e Paasdag: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Woensdag 20 en donderdag 21 april: Eindtoets IEP groep 8.
Vrijdag 22 april: Koningsspelen.
Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei: Meivakantie. KINDEREN ZIJN VRIJ!

Nieuwe thema’s:
Week
10 - 16
2022

Regenboogsoep Voorjaar

Lentekriebels

(Eten en drinken)

(Dieren (water dieren, vlinders, vogels,
lichaamsbedekking), bollen, bloemen,
lucht, seizoenen, grassen)

(Voortplanting van dieren,
mensen en planten.
Seksuele voorlichting)

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

