
 

 
 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en informatie op het gebied 

van personeel en organisatie 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Start nieuwe SOLjaar 

Na zes heerlijke, warme weken gingen de deuren van SOL 

Admiraal Krommeweg weer open om aan de kinderen van de 

groepen 1 t/m 8 les te gaan geven. In de vakantie was het 

ook regelmatig een bedrijvigheid in de gebouwen. 

Leerkrachten die alles aan het klaarzetten waren: veel 

sjouwwerk dus in de hitte. En in de laatste vakantieweek 

vergaderingen en tevens een hele dag in de lesbanken i.v.m. 

een studiedag.  

Fris en fruitig stonden de kinderen op de eerste maandag te 

popelen om te starten. En wat is het weer gezellig in de 

groepen. We gaan er met elkaar een mooi SOLjaar van 

maken.  

 

 

Studiedagen 

De laatste vrijdag van de vakantie en op maandag 5 

september hebben de leekrachten een studiedag gehad. De 

vrijdag hadden we ‘s morgens een gastspreker. Cees van 

Overveld gaf allerlei handvatten hoe je in de eerste weken van 

het SOLjaar kan werken aan een goed klimaat in je groep. Dit 

deed hij op een heel inspirerende wijze. In de middag was het 

meer inhoudelijk voor het rekenonderwijs. Termen als 

streefniveau, leerlijnen etc vlogen door de aula. 

Op maandag 5 september is een vervolg gegeven aan ons 

ingezette EDI-traject. EDI is een afkorting van Expliciete 

Directe Instructiemodel. Ook hier weer heel veel informatie en 

oefeningen. Nu de kunst om alles wat aangeboden wordt ook 

te vertalen naar de lessen.  

Ook kregen we allemaal een verhelderende uitleg van het 

programma Teams.  

We zijn zeer ambitieus gestart. 
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Nieuw leerkrachten en PM-er 

Elk jaar wordt afscheid genomen van leerkrachten, maar die 

gaten moeten natuurlijk wel opgevuld worden. Inmiddels 

profileren we onszelf heel goed als opleidingsschool voor 

PABO-studenten. Dit werpt zijn vruchten af, want  de 

grotendeels zelf opgeleide studenten stromen naadloos 

binnen in onze organisatie. De leerkrachten Tess, Manon, 

Angelique en PM-er Nikki stellen zich voor. 

 

Nikki 

Mijn naam is Nikki en ik ben 21 jaar. 

Als klein meisje wist ik al wat ik graag wilde worden: 

kinderjufvrouw. Met andere woorden pedagogisch 

medewerker. Ik ben deze droom achterna gegaan en heb 

ondertussen een diploma pedagogisch medewerker niveau 3. 

Hopelijk krijg ik in de maand september te horen dat ik ook 

geslaagd ben voor de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker. Deze opleidingen heb ik gevolgd op het Da 

Vinci College in Dordrecht.  

Per 1 september ben ik begonnen bij SOL Ambacht. Ik kom 4 

dagen in de week werken op de baby groep van SOL 

Krommeweg 

In het dagelijkse leven ben ik een familiemens en hou ik van 

sporten. Mijn hobby’s zijn modellenwerk en badmintonnen.  

Ik vind het extra leuk om op SOL Krommeweg te werken, 

omdat ik als kind ook in dit gebouw les heb gehad op De 

Bron. En hier ontdekte ik dat ik het leuk vond om later met 

kinderen te gaan werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelique 

Ik ben Angelique, 30 jaar en samen met  

mijn vriend en twee zoontjes woonachtig  

in Hendrik-Ido-Ambacht.  Na vele jaren in het toerisme, heb ik 

twee jaar geleden een carrière switch gemaakt naar het 

beroep als leerkracht.  De beste beslissing ooit en geen 

moment spijt van gehad. 

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om een boek te lezen of 

een film/serie te kijken.  

Ook bezoek ik graag een concert of onderneem gezellige 

activiteiten met mijn gezin, familie en vrienden.  

Vanaf dag één voelde ik mij welkom bij SOL 

Krommeweg/Admiraal en krijg ik alle ruimte om mijzelf te 

ontwikkelen. 

Momenteel geef ik met veel plezier les aan de kleuters 

en verheug ik mij erg op aankomend schooljaar! 

 

 

Tess 

Mijn naam is Tess de Vries en ik ben 22 jaar. Ik zit in het 

laatste jaar van de pabo op Hogeschool Rotterdam en loop 

mijn LIO nu in groep 8. Mijn hobby’s zijn volleyballen, 

fotograferen en gitaar spelen. Ik heb vroeger zelf op SOL 

Krommeweg gezeten (toen nog OBS de Bron). Ik vind het heel 

leuk om nu terug te zijn als leerkracht. De eerste weken zijn 

me goed bevallen en ik heb ontzettend veel zin in dit 

schooljaar! 

 



 

 
 

                                            Tess 

 

Manon 

Mijn naam is Manon Verboom en ik ben 22 jaar. Ik ben sinds 

dit jaar werkzaam op SOL Admiraal Krommeweg. Ik zit in het 

laatste jaar van de PABO. Ik werk in groep 7A. Ik vind het 

ontzettend leuk om te sporten, dus misschien dat jullie mij 

tegenkomen langs de lijn bij het voetballen of in de turnhal. 

Verder vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar 

school toekomen. Ik heb zin in komend schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheidscadeau hangt op 

Tijdens de afscheidsavond van groep 8A  

in juli, kregen de leerkrachten een  

prachtig basketbalbord aangeboden.  

Onze duizendpoot Erik heeft het bord  

inmiddels opgehangen. De verwachting is dat heel veel 

kinderen veel plezier aan het bord zulen beleven. 

Nogmaals bedankt ouders voor dit cadeau. 

 

 

Schoolpleinen 

In de laatste week van de vakantie en in de eerste week na de 

vakantie zijn de twee schoolpleintjes van onze jongste 

kinderen op de schop gegaan. Het resultaat mag er wezen. 

Vanaf het moment dat de schoolpleinen opgeleverd werd, zijn 

de kinderen met veel plezier aan het spelen. Een nieuwe 

glijbaan, een verkeerspleintje met verkeerslicht en zelfs een 

oplaadpaal waar de auto’s en karren kunnen worden 

opgeladen. Het ziet er allemaal prachtig uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Boekenloop 

 Ons jaarlijkse sponsorevenement vindt plaats op donderdag 

13 en vrijdag 14 oktober. We hebben gekozen voor een 

sponsorloop. Omdat deze aan het eind van de 

Kinderboekenweek is, hebben we hem omgedoopt tot 

Boekenloop. Het spreekt voor zich dat een deel van de 

opbrangst dan ook besteed wordt aan boeken. We willen de 

Nederlandse en Engelse bibliotheekboeken en 

prentenboeken een mooie impuls geven. 

Uiteraard gaat ook een deel van de opbrangst naar het 

goede doel. Dit keer hebben we gekozen voor Stichting 

RopaRun.: een estafetteloop die van oorsprong van 

Rotterdag naar Parijs ging. De laatste edities is gekozen voor 

twee verschillende routes van ongeveer 540 km in Nederland. 

In het Pinksterweekend is dit een waar festijn, waar veel 

teams geld bijeen halen voor dit goede doel. Mooie 

bijkomstigheid: Marten de Roon, speler van het Nederlands 

elftal en zoon van onze directeur, ondersteunt als 

ambassadeur de Stichting RopaRun.  

 

RopaRun hanteert de slogan:  

‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 

meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” 

Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, 

waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen 

ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun 

familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie 

herinnering 

kunnen 

creëren. Een 

fijne dag uit 

voor zieke 

kinderen en 

hun 

broertjes of 

zusjes, zodat 

zij even niet 

hoeven te 

denken aan 

het ziek zijn.  

 

 

Excursies 

Het SOLjaar is nog maar net begonnen en de eerste groepen 

hebben al een uitstapje gemaakt. De komende maanden 

gaan er nog veel meer uitstapjes volgen. Denk aan: 

bibliotheek, ’t Weetpunt, historisch genootschap, etc. Bij 

diverse excursies wordt hulp gevraag van ouders. De 

leerkrachten vragen dit altijd via Parro. 

 

 

Brandmeldinstallatie 

Wekenlang is een gespecialiseerd bedrijf  

in de weer geweest om de  

brandmeldinstallatie volgens de laatste  

richtlijnen te updaten. Hoewel we natuurlijk  

allemaal hopen dat deze 

installatie eigenlijk nooit in 

werking hoeft te gaan, is het 

gewoon wettelijk verplicht. 

Zodra de laatste hand is 

gelegd aan de installatie, 

krijgen een aantal 

personeelsleden een 

instructie mbt tot de 

bediening. Binnenkort volgt 

dan ook een 

ontruimingsoefening. Altijd 

even spannend om te kijken 

of iedereen binnen een 

minuut het gebouw uit is. 

Zeker bij de jongste kinderen is dit spannend natuurlijk: alleen 

al dat harde geluid even van de sirene.  

 

Activiteiten voor de kinderen in Cascade 

In Cultureel Centrum Cascade worden enkele leuke 

voorstellingen voor de jeugd gegeven. Info en tickets via: 

www.stichting-cascade.nl 

 

 

http://www.stichting-cascade.nl/

