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OUDERS
Broertje of zusje ook even inschrijven voor
onderwijs
Regelmatig krijgen we vragen van ouders, die al een kind in
één van de groepen heeft zitten, of hun jongste telg
automatisch is ingeschreven. Soms komen ze een paar
weken/maanden voor de vierde verjaardag erachter dat dit
nog niet is gedaan. Dat kan soms tot vervelende situaties
leiden, want sommige groepen stromen aardig vol. Het is
heel verstandig om uw kind, ook al zit deze al bij de
dagopvang, peuters of Siem, bij Wouter (SOL Krommeweg) of
Anja (SOL Admiraal) in te schrijven. Natuurlijk krijgen jullie
dan weer een rondleiding als dit wenselijk is. Voor alle
partijen is vroegtijdige inschrijving fijn. In de maanden

februari/maart wordt namelijk ook al gestart met de planning
van het nieuwe schooljaar.

Sporttoernooien kinderen
De maatregelen vanuit het ministerie veranderen soms
letterlijk per week. De sportcommissie van de Ambachtse
scholen/SOLs proberen hierop te anticiperen. Maar soms is
dat best lastig, want sommige toernooien vergen een vrij
lange voorbereiding. Daarom is zojuist besloten om het
schoolvoetbaltoernooi voor dit schooljaar te schrappen. April
is organisatorisch gewoon niet haalbaar en later in het
schooljaar staan al veel andere dingen in de agenda’s van de
scholen/SOLs. Over andere evenementen wordt steeds apart
bekeken of het mag en haalbaar is. Jammer, maar het is niet
anders.

Doorverwijzingsgesprekken groepen 8
De kinderen, ouders en leerkrachten van de groepen 8
hebben intensieve weken achter de rug. Er hebben tientallen
gesprekken plaatsgevonden. De kids van groep 8 zitten in de
laatste fase van hun basisschooltijd en zwerven volgend
schooljaar uit. We kijken terug op constructieve gesprekken.
De ouders vullen na het advies vervolgens het
inschrijfformulier voor de nieuwe school in en deze worden
weer naar de diverse scholen van voortgezet onderwijs
gestuurd.

Rapportgesprekken via Teams
Na een heel aparte periode van lesgeven in de groep,
vervolgens onderwijs op afstand en nu weer (gelukkig) in de
klas is het moment aangebroken voor de rapporten. We
hebben bewust gekozen dit rapport gewoon te maken,
ondanks het feit dat er veel minder toetsen gemaakt zijn.
Maar er valt genoeg te bespreken. Onder meer de uitslagen
van de Citotoetsen. De rapportgesprekken zullen, net als in
november via Teams plaatsvinden. Inmiddels hebben
sommige groepen de ouders al uitgenodigd via Parro om een
tijdstip in te plannen. Andere groepen doen dit ook zo snel
mogelijk. Daarna ontvangt u een uitnodiging via de mail om
aan dit Teams-gesprek deel te nemen.

Werkzaamheden voor de groepen 3 t/m 6
Sinds vorig jaar is Kindcentrum
De Meander vertrokken uit locatie
Bekestein. Deze lokalen, centrale hal, etc
worden momenteel flink onder handen genomen.
Er worden nieuwe vloeren gelegd, alle muren worden
gesausd, alles wordt geverfd, bekabeling wordt aangepast, etc
etc. De werkzaamheden gaan nu in een zeer gestaag tempo.
De bedoeling is dat binnen afzienbare tijd de eerste groep
kan gaan verhuizen. We starten met de groepen 6, daarna
volgen de groepen 5. En hopelijk gaan ook de groepen 3 en 4
rond de meivakantie nog over. In dit tijdsplan zijn we
natuurlijk wel afhankelijk van allerlei partijen die hun
werkzaamheden moeten plannen en uitvoeren. Maar op
sommige momenten kunnen we zeggen dat er letterlijk dag
en nacht wordt gewerkt.

Lezen is zoooooo belangrijk
Het lezen in het algemeen is zo enorm belangrijk. Dat begint
natuurlijk al in de laagste groepen. Daar zijn de kinderen
volop bezig met de zogenaamde Letterdief. Op deze manier
worden de letters en bijbehorende woorden op een speelse
wijze aangeleerd. In groep 3 krijgt het technisch lezen
natuurlijk een enorme boost. En vervolgens gaat het
technische lezen over naar begrijpend lezen. In dit hele
proces is het van heel groot belang dat de kinderen gewoon
leeskilometers maken. In de groepen 3 door heel veel
woordrijtjes te lezen, maar daarna door boeken te lezen. En
dat moet natuurlijk grotendeels thuis worden gedaan. Voor
een goed leesproces zou elk kind iedere dag een half uurtje
moeten lezen. De kinderen vergroten op die manier ook hun
woordenschat. Maar het meest belangrijke is dat de kinderen
ook boeken gaan zoeken die bij hun interesse hoort en start
niet met al te dikke boeken. Dat kan afschrikken. We merken
ook dat steeds minder kinderen regelmatig een bezoek
brengen aan de bibliotheek om daar boeken te halen.
Nogmaals: echt enorm belangrijk. Tja, wel even de strijd
aangaan om die spelcomputer of telefoon een half uurtje
weg te leggen.

gekomen. En het is een brief waarin
Mark Rutte persoonlijk ingaat op de
inhoud van de brieven die de kinderen
hebben geschreven. Vandaag heeft
juf Madelon de brief van demissionair
minister-president Mark Rutte aan de kinderen laten zien. Zij
kregen allen een kopie van de inhoud mee. Terecht een heel
trotse groep kinderen. Want welke groep kan nu zeggen dat
ze een persoonlijke brief hebben ontvangen van zo’n bekende
minister.

Woordkunstenwedstrijd

Groep 5B krijgt persoonlijke brief van demissionair
minister-president Mark Rutte
In de periode van het thuiswerken hebben de kinderen van
groep 5B de opdracht gemaakt: “Schrijf een brief aan
(demissionair) minister Mark Rutte. Die brieven zijn echt op
de post gegaan met de hoop op een reactie. En wat schetst
de verbazing van de juffen Madelon en Edith. Er is antwoord

Elk jaar organiseren de herdenkingscomités 4 en 5 mei van de
gemeenten Zwijndrecht en Hendrik- Ido-Ambacht een
woordkunstenwedstrijd voor alle jeugd tot 18 jaar uit
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook uw leerlingen
willen wij graag uitnodigen om mee te doen met de
Woordkunstenwedstijd!
Woordkunst
De wedstrijd gaat om woordkunst in de breedste zin van het
woord. Een gedicht mag natuurlijk, maar ook andere vormen
van woordkunst, zoals een songtekst of rap. Zolang het
aansluit bij het thema, zijn de leerlingen volledig vrij om een
geheel eigen woordcreatie vorm te geven en als bijdrage in te
leveren.
Thema
Ieder jaar is er een ander thema, voor het jaar 2021 is dat ‘Na
75 jaar vrijheid’ Dit jaar wordt de thematekst geschreven door
denker des vaderlands Daan Roovers.

De volledige tekst is te lezen op de website van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl.
Dodenherdenking
De winnende werken van de woordkunstenaars zullen we
gebruiken om de herdenking op 4 mei kracht bij te zetten.
Op welke manier dat gaat gebeuren is afhankelijk van de dan
geldende maatregelen. We zullen de werken in ieder geval
publiceren in de lokale nieuwsbladen, via social media.
Inleverdatum
De uiterste inleverdatum voor de bijdrage van uw leerlingen
aan de woordkunstenwedstrijd is donderdag 25 maart 2021.
U kunt de gebundelde of individuele gedichten/songteksten
enz. mailen naar representatie@h-i-ambacht.nl. Wij
verzoeken je om bij ieder gedicht wel de maker en zijn/haar
e-mail adres te vermelden.
Prijsuitreiking
De uitslag zal digitaal bekend worden gemaakt op woensdag
21 april via social media en lokale nieuwsbladen

OPVANG
Nieuw lokaal voor Peuters in gebruik
Terwijl de kinderen en leerkrachten genoten van een heerlijke
vakantie, werd er op SOL Krommeweg hard gebuffeld. Voor
de peutergroep werd een compleet nieuwe ruimte ingericht.
Het harde werken van iedereen, waarbij conciërge Erik toch
wel een extra compliment verdient, heeft ervoor gezorgd dat
de PM-ers en peuters nu iedere dag kunnen spelen en leren
in een werkelijk schitterende nieuwe ruimte.

Per 1 april starten we met een extra groep, zodat we nieuwe
aanvragen kunnen honoreren.
Binnenkort ontvangt u van ons de personeelsbezetting per
groep.

