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OUDERS
Veel lof voor kinderen en ouders
Tijdens de periode dat de kinderen thuis moesten werken,
kwam er heel veel op iedereen af. Natuurlijk moesten ouders
en kinderen even wennen aan het nieuwe fenomeen
‘onderwijs op afstand’. Maar al heel snel werd er van alle
kanten geschakeld en we kunnen concluderen dat vrijwel
alles goed is verlopen. De jongere kinderen kregen
werkboekjes en allerlei opdrachten in pakketjes om
vervolgens thuis aan de slag te gaan. Vanaf groep 4 kon er
ook digitaal gewerkt worden. Ondertussen hadden de juffen
en meesters via (beeld)telefoon, chat, Parro etc, contact met
de kinderen. In deze periode werden er ook veel challenges
gedaan. Ook werden vele filmpjes gemaakt door kinderen,
diverse klassen en al het personeel van SOL Admiraal

Krommeweg. Via deze link komt u bij het filmpje van het
personeel:
https://www.youtube.com/watch?v=PTpRINFpzIM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0iDLQfzVcDf8X30bahiYV53ewTaQAtdemYAmBbZ3wkqtppD5IN6bHl3I
De eerste stap die daarna gezet werd was het werken met
halve groepen. Ook hier weer volop lof voor alle ouders, want
er moest natuurlijk wel weer één en ander geregeld worden
thuis. En wat vonden de kinderen het fijn om weer naar hun juf
of meester te kunnen. En nu, na drie weken draaien we weer
normaal.
Natuurlijk zijn er nog wel bepaalde restricties. Want de
gezondheid van iedereen staat voorop en de richtlijnen van
het RIVM zijn er niet voor niets. Heel jammer dat diverse
activiteiten geen doorgang konden hebben, zoals het
driedaags kamp van de groepen 7, kamp groepen 8,
schoolreizen, kleuterfeest, sporttoernooien, excursies, etc.

Even voorstellen……
Mijn naam is Franny van Velzen en met ingang van komend
schooljaar, 2020-2021, zal ik werkzaam zijn op SOL
Admiraal/Krommeweg als lio-stagiair. Ik ben 42 jaar en
woonachtig in Zwijndrecht. Gelukkig getrouwd met Roald en
moeder van Randy en Nikki. Ik ben altijd werkzaam geweest
als directiesecretaresse en mijn laatste functie was
officemanager bij een re-integratiebureau. Drie jaar geleden
heb ik het roer omgegooid en ben ik de Pabo deeltijdstudie
gaan volgen bij Hogeschool Inholland. Ik heb altijd getwijfeld
of ik de stap zou nemen om mijn droom achterna te gaan en
juf op een basisschool te worden. Tot op de dag van
vandaag heb ik daar nog geen spijt van. Ik geniet van alle
dagen dat ik voor de klas mag staan. Vanaf januari dit jaar
heb ik voor de klas mogen staan in groep 7a bij juf Lianne en
heb ik mogen ervaren hoe een ontzettend leuke school dit is.
Wat mij vooral opvalt is de fijne sfeer die er hangt en het feit
dat er oog is voor de individuele onderwijsbehoeften van alle
leerlingen. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om volgend
jaar een vast onderdeel van het team van SOL
Admiraal/Krommeweg te mogen zijn.

Maar wij willen nogmaals een grote duim opsteken voor alle
ouders en kinderen.

Volop activiteit in Coronaperiode
Terwijl de scholen, dus ook de (meeste)
deuren van SOL Admiraal Krommeweg
van de ene op de andere minuut gesloten
werden in heel het land was er toch volop activiteit in de
gebouwen. De (bovenschoolse) directie schakelde direct en
haalde bepaalde projecten naar voren. Zo werden alle oude
digitale lesborden vervangen door fonkelnieuwe touchscreen
borden. Diverse ruimtes op SOL Krommeweg kregen een
nieuw ‘gezicht’: nieuwe vloerbedekking, nieuw verfje en een
nieuw plafond. De ramen van diverse lokalen werden voorzien
van plakfolie, zodat onze eigen Admiraal hier ook elk talent in
de gaten houdt. Ook hebben alle leerkrachten de beschikking
gekregen over een supersnelle laptop, zodat in mogelijke
nieuwe crisistijden elke leerkracht wederom paraat kan staan.

De afgelopen jaren zijn mijn dagen vooral gevuld geweest
met mijn studie, maar heb ik gelukkig ook nog tijd vrij
kunnen maken voor de dingen die ik graag doe met mijn
gezin, familie en vrienden. Zoals koken, reizen en feestjes. Ik
probeer met regelmaat te sporten. Ik bootcamp graag en
ben daarnaast ook te vinden op de tennisbaan.
Voor zover mijn voorstelrondje. Ik kijk ernaar uit u het
volgend schooljaar te mogen ontmoeten!
Hartelijke groet,
Juf Franny

ONDERWIJS
Nieuwe tuin voor Siem
Bij Siem, het
onderwijs aan onze
3-jrigen, kunnen
de kinderen sinds
kort in hun eigen
tuintje spelen. De
grote boom die
eerst nog op het
binnenplaatsje
stond heeft plaats
gemaakt voor een
lekker grasveldje.
Ook zijn er nieuwe
tegels gelegd. De
kinderen kunnen
zich nu helemaal uitleven. Er is al lekkere soep gemaakt in het
nieuwe keukentje. Kortom: de kinderen beleven er heel veel
plezier.

Nieuwe folder SOL Admiraal Krommeweg
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de nieuwe folder
van SOL Admiraal Krommeweg. Onze creatieve duizendpoot,
meester Roald, heeft van de stukken tekst en foto’s in een
heel fris jasje gestoken. Als u op deze link klikt, dan krijgt u
de folder te zien:
https://www.facebook.com/SOLAdmiraalSOLKrommeweg/videos/719099925566376/

OPVANG

De muzikale dreumesen
De dreumesen bij SOL Krommeweg hebben deze maand het
thema 'Muziek'. De kinderen maken muziek en zingen liedjes.
Ze hebben trommels, sambaballen, een keyboard, een
xylofoon en rammelaars.

Afval gescheiden inzamelen
Deze week hebben we voor alle groepen van SOL Admiraal
Krommeweg speciale bakken gekregen zodat we het afval
goed gescheiden kunnen inzamelen. Het zal even wennen
zijn, maar het milieu staat hoog in het vaandel, dus dat gaat
helemaal goedkomen. Directeur Wouter de Roon neemt de
containers in ontvangst.

De Guppies zijn in vakantiesfeer
Bij peuterspeelgroep De Guppies van SOL Admiraal zijn de
kinderen volop in vakantiesfeer. In de groep wordt gezongen,
geknutseld, gelezen, etc. En alles gaat over dat ene mooie
thema: Oef, wat warm.

