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OUDERS
Continurooster
Vrijdag 22 april hebben de kinderen van de groep 5 tot en
met 8 een continurooster. De ochtend staat voor de groepen
1 t/m 8 in het teken van de Koningsspelen. De kinderen van
de groepen 1 t/m 4 hebben dan vanaf 11.45 uur vakantie. De
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gaan nog even door
met De Koningsspelen. Voor hen begint de vakantie om
14.00 uur.
Wij hopen alle kinderen op maandag 9 mei weer op school
terug te zien. Fijne vakantie allemaal.

Verkeersexamen groepen 7 en 8
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 7
allemaal het theoretisch verkeersexamen gedaan. Bij de 25
vragen die de kinderen moesten maken zaten best een paar
pittige. Maar daar hebben zij zich niet door uit het veld laten
slaan. Natuurlijk hoefde het niet een foutloos examen te zijn.

Enkele fouten waren toegestaan. En het was dan ook echt
fantastisch dat alle kinderen het theoretische examen hebben
gehaald. Chapeau voor alle kinderen van de groepen 7.
Over enkele
weken gaan
zij bewijzen of
ze alle
regeltjes ook
in de praktijk
kunnen
toepassen.
Dat wordt
best wel even
spannend.
Het voordeel
is dat de
route vooraf
verkend mag
worden.

Jubileum juf Annemieke
Vorige week een verlate receptie vanwege het veertig jarig
jubileum van juf Annemieke. Wie kent juf Annemieke niet?? In
haar carrière heeft ze al meer dan duizend peuters/kleuters
onder haar hoede gehad. Superlatieven kom je tijdens een
speech dan ook altijd te kort: lieve juf, poppenkast,
dribbelend door de gangen, Siem, gedreven, voorlezen, etc,
etc. Dit lijstje kan echt nog heeeel veel langer. Stiekem was
Annemieke toch wel wat nerveus, want wat hadden de
collega’s voor haar in petto? Zouden er gekke dingen gedaan
worden? Nee, niets van dit alles. Alleen pure gezelligheid in
restaurant De Oude Haven. Na de speech en de
overhandiging van de bloemen en cadeaus volgde een wel
heel toepasselijk lied, gemaakt door onze eigen tekstschrijver
Roald. Alles wat Annemieke typeert kwam in het lied terug.
Daarna volgde een gezellige receptie met hapjes en drankjes.
Gelukkig mogen we nog een aantal jaren genieten van de
kwaliteiten van juf Annemieke.

Kijkmiddag
Na lange tijd eindelijk weer eens een
kijkmiddag. En wat was het gezellig druk
zeg. Heerlijk toch om weer eens lekker in
de groepen te kunnen kijken. Veel vaders en
moeders waren trouwens flink onder de indruk van de
moeilijkheid van de sommen bij het rekenen. Ook dat is mooi
om te zien natuurlijk. Ja,ja het rekenen is tegenwoordig iets
meer dan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Rapportavonden
In hetzelfde rijtje van activiteiten die weer door konden gaan
kunnen we de rapportavonden noemen. Ook weer enorm fijn
om de ouders gewoon weer in de klas te zien en niet via het
beeldscherm. We kunnen terugkijken op goede gesprekken.

SOL Admiraal Krommeweg doneert picknicktafels
aan Jeugdspeelpark
Op het Jeugdspeelpark staan sinds kort vier schitterende
picknicktafels. Deze tafels zijn gedoneerd door SOL Admiraal
Krommeweg.
Wij hopen dat veel mensen plezier zullen beleven aan deze
vier tafels.

Schoolvoetbal

Koningsspelen 2022
Net als vele andere activiteiten gaan de Koningsspelen dit
jaar ook weer door.
De voorbereidingstijd was weliswaar een stuk korter, maar
door de schouders er flink onder te zetten is er een heel
draaiboek gemaakt. Alle klassen gaan op vrijdag 22 april
lekker sportief bezig zijn. En zoals al zo vaak gezegd is: sport
verbroedert. De oudste leerlingen gaan tijdens de
Koningsspelen de jonkies helpen. Die geeft ongetwijfeld weer
heel veel vertederende beelden. Ook wordt er gezamenlijk op
het plein gedanst. Dit gebeurt om ongeveer half twaalf. Leuk
als dan ook de ouders al komen kijken. Wellicht kunnen die
ook meedansen, zodat het hele plein één deinende massa is.

Wat was het weer fijn zeg. Het schoolvoetbaltoernooi voor de
basisscholen kon weer doorgaan. Twee jaar achtereen hebben
we het moeten afblazen. Woensdag 6 april was de eerste
sessie. De groepen 7 en 8 van veel Ambachtse scholen
streden op sportpark Schildman om de punten en de eer.
Zowel de jongens als de meisjes van SOL Admiraal
Krommeweg wisten de finale te bereiken door de poule te
winnen. In de finale moesten alle zeilen worden bijgezet. De
meisjes wisten het kampioenschap in de reguliere tijd te
behalen. De jongens hadden de zgn golden goal nodig. Bij
beide teams een enorme ontlading. De beide teams gaan
door naar de regionale finale.
Woensdag 13 mei is het de beurt aan de kinderen van de
groepen 5 en 6.
Volgende week woensdag, 20 april, de afsluitingsdag. Dan
strijden de kinderen van de groepen 3 en 4 in gemengde
teams tegen elkaar.
Groot compliment voor Hi5Ambacht, ASWH en de
sportcommissie voor de organisatie.

SOL in actie voor Oekraïne
De afgelopen weken hebben de kinderen
van SOL Ambacht, waaronder SOL
Villa Ambacht, SOL De Watervlinder,
SOL Admiraal en SOL Krommeweg vallen,
zich ingezet voor Oekraïne. Op alle SOLs werden acties
ontplooid. De kinderen wisten vooraf dat de opbrengst van
hen zou worden verdubbeld door het bestuur van SOL
Ambacht. Na twee weken actie is de totale opbrengst, na
verdubbeling van het bestuur € 18.709,= Wat een geweldige
opbrengst. Het bedrag is inmiddels gestort op giro 555.

Modeshow
Als afsluitng van het thema “Mode” hebben de
kleutergroepen van SOL Krommeweg een heuse modeshow
gehouden. Dit deden ze op een echte catwalk die opgesteld
was op het plein. Het plein stond vol met ouders,
grootouders en andere belangstellenden. Op de maat van de
muziek werden de fraaiste creaties aan het publiek getoond.
Echt gigantisch leuk om te zien.

Gastlessen
De afgelopen weken hebben we diverse gastlessen gehad.
Alleen al in de groepen 7 kregen de kinderen les van een
aardrijkskundedocent van WalburgCollege. Eerst moest een
moeilijk vraagstuk over de oudheid van de aarde in
groepsverband worden uitgezocht en daarna konden vragen
over het VO worden
afgevuurd. Ook
hebben de kinderen
tijdens De Week van
het Geld veel
geleerd over het
verantwoord
uitgeven van geld.
Heel leuk was ook
de verkeersles over
De dode hoek. Ook
in de andere
groepen zijn diverse
gastlessen door
ouders van kinderen
gegeven. Allemaal
nogmaals bedankt
natuurlijk.

