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OUDERS
Computers voor de kinderen
Stilstand is achteruitgang wordt vaak
gezegd. En dat geldt ook zeker op het
gebied van digitaal onderwijs. Op dit
moment is er een flinke lading
computers onderweg. Binnenkort
krijgen de kinderen van de groepen 7
en 8 de beschikking over een computer
Wij hopen dan dat we dit vrij snel naar
beneden toe kunnen uitbouwen. De fraaie oplaadkasten zijn
inmiddels al geleverd, alleen moet er in de kasten nog aardig
wat bekabelwerk gedaan worden.

Even voorstellen:
Bo Bellaart
Mijn naam is Bo
Bellaart. Ik ben 25 jaar
oud en woon in
Zwijndrecht. Dit
schooljaar, 2020-2021
zal ik als zij-instromer
van de Pabo vier
dagen meedraaien in
de groepen 4. Op
maandag en dinsdag
loop ik mee in groep
4B en op woensdag en
donderdag in groep
4A. Op de vrijdag zal
ik zelf naar school
gaan.

Ouders voor het raam

Zwem- en gymonderwijs

De start van het schooljaar is even anders dan anders. De ouders
bij de kleuters mogen bijvoorbeeld niet mee naar binnen. En dat
is voor sommige ouders best even wennen. Op het schoolplein
een knuffel en zoen en dan lopen de jongste kids zelf naar
binnen. En wat blijkt? Zij kunnen heel veel dingen echt al
zelfstandig. En dat is mooi om te zien. De kinderen stappen de
groep in en de juf wil dan om half negen of kwart voor negen
(en ’s middags natuurlijk om één uur en kwart over één) gelijk
aan de slag met de kinderen. Helaas is de aandacht van de
kinderen nog zeker tien minuten gericht op alle ouders die voor
het raam staan te kijken. Dit leidt wel erg af. Het verzoek is dus
eigenlijk om niet bij de ramen te blijven staan.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar
hebben we gelukkig ook weer te maken
met zwem- en gymlessen. Gelukkig
kunnen deze weer opgenomen worden
in het lesrooster. Vanwege de perikelen
rondom corona gelden nog wel aangepaste regels. U bent
hier al eerder over geïnformeerd.

Reclame op sportvelden
Sinds enkele weken
hangt langs de lijn
van ASWH een mooi
nieuw reclamebord
van SOL Ambacht.
Ook bij IFC wordt
het bord
opgehangen. Niet
zo raar dat er juist
bij de sportclubs een
reclamebord hangt:
op alle SOLs van
SOL Ambacht staat
het sporten namelijk
hoog in het vaandel.

De Gouden Weken: basis voor een veilige groep
Een goed begin is het halve werk… Zeker als je een sociaal
veilige en gezellige groep wilt. De basis daarvoor leg je direct na
de zomervakantie. Die eerste weken zijn goud waard voor een
positieve groepsdynamiek met heldere afspraken over
gedragsverwachtingen. De rollen in de groep ontstaan, en dat
proces vraagt
om goede
begeleiding.
Dat is ook de
reden dat we
in de eerste
weken veel
werken uit
onze
methode
Kwink

Informatieavonden
De informatieavonden, zoals u gewend bent, gaan niet
door. Door de maatregelen rondom corona mag dit op dit
moment nog niet. Wel hebben alle leerkrachten een
Powerpoint naar de ouders gestuurd, met daarin veel
informatie. Om toch vrij snel contact te hebben met alle
ouders hebben we de contactavonden naar voren gehaald.
U hebt inmiddels een uitnodiging via Parro gekregen om in
te schrijven voor deze contactavond.

Kinderboekenweek 2020
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de
tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd
of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen
van boeken.
In de groepen zullen ook dit jaar weer veel activiteiten
plaatsvinden. Zoals het er nu naar uitziet zal een landelijk
bekende acteur uit de film Oorlogswinter een bezoek
brengen aan een paar groepen.
Ook de voorleeswedstrijd in de groepen 5 tot en met 8 zal
in de deze week plaatsvinden.

KunstKids gaat volgende week weer van start
Vanwege de enorme vraag tijdens de zomervakantie, komen de
populairste workshops, zoals handletteren, druktechnieken en
musical terug in de nieuwe periode.
Schrijf je in via; https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=2
De workshops zijn gratis, inschrijven is verplicht.

Zomeredities BSO enorm geslaagd

OPVANG

Nieuwe SOL-manager 0-6 jaar
In de zomervakantie hebben we afscheid genomen van onze
SOL-manager Nicole Marius. Zij heeft gekozen voor een andere
baan bij het Albeda College. Met een geslaagde
afscheidsreceptie is Nicole bedankt voor al haar jaren arbeid bij
SOL Ambacht. Maar we hebben gelukkig een opvolgster. Haar
naam is Evelien Korteland. Zij zal per 1 oktober als SOL-manager
de leeftijdsgroep 0-6 jaar onder haar hoede nemen.

Veel leuke activiteiten bij BSO
Het zal velen niet ontgaan zijn. De TSO & BSO hebben een
andere opzet gekregen. En de kinderen vinden dit maar al te
leuk. Er wordt volop geknutseld, gespeeld, gelezen, etc.
Regelmatig komen de kinderen met knutselwerkjes thuis. Ook
het bakken van appelflappen of het maken van wraps of salades
valt in goede aarde. Heel leuk om te zien.

Op zowel SOL Admiraal als SOL Krommeweg is ook deze
zomer volgens een bepaald thema gewerkt. Gedurende de
hele zomervakantie werden er heel veel leuke dingen
gedaan. De ene keer gebeurde dat binnen, de andere keer
buiten. Heel leuk waren natuurlijk de momenten dat er
lekker met water gespeeld kon worden. Ook de uitstapjes
waren enorm leuk. Wat hebben de kinderen genoten zeg.
Groot compliment nogmaals voor al het geleverde werk
van onze PM-ers tijdens deze warme zomerdagen.

