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In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en informatie op het gebied
van personeel en organisatie
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OUDERS
Nieuwe SOL-manager
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Evelien
Korteland en per 1 oktober ben ik gestart als SOL-manager 06 bij SOL Admiraal Krommeweg. Na ruim tien jaar te hebben
gewerkt als beleidsadviseur en projectleider onderwijs en
jeugd bij een gemeente wilde ik graag concreter bijdragen
aan de ontwikkeling van kinderen. De afgelopen maanden
heb ik met veel plezier kennisgemaakt met het team en de
kinderen van SOL Admiraal Krommeweg. Helemaal nieuw was
het niet, want mijn zoons Lucas en Erik zitten ook op SOL
Krommeweg. Daarnaast ben ik lid geweest van de Raad van
Toezicht van Kinderopvang Ambacht (later SOL Ambacht). Ik

kijk er naar uit om de komende tijd samen met het team
verder te werken aan onze SOL ambities!

Onderwijs op afstand
Waar we in eerste instantie dachten dat we drie weken
onderwijs op afstand zouden gaan geven, zijn we inmiddels
bijna toe aan week vijf. Het is altijd weer even afwachten wat
het kabinet gaat zeggen. Maar wij kunnen eigenlijk als SOL
wel zeggen dat we het onderwijs op afstand goed voor elkaar
hebben. De juffen en meesters zitten de hele dag online les te
geven. Soms moeten de kinderen even uitloggen om
zelfstandig de oefeningen te maken. Maar bij vragen kunnen
de kinderen weer inloggen. En naast het gewone lesgeven
worden er heel veel leuke aparte dingen gedaan. De jongste
kids krijgen iedere dag gewoon de juf in beeld voor de
zogenaamde kleine kring met tal van opdrachten. Een kleine
greep uit het hele assortiment: het lezen van recepten en dit
ook uitvoeren, Kahoot, yogales, fimpjes maken, challenges,
etc. Wij realiseren ons dat het voor kinderen en leerkrachten
een totaal andere manier van werken is. Maar hulde voor
iedereen over de goede manier van samenwerken tussen
ouders, kinderen en leerkrachten.

zwangerschapsverlof. Wij hopen dat de
beide juffen nog even lekker kunnen
genieten van hun laatste weekjes
met een dikke buik en hopen natuurlijk
op een voorspoedige bevalling.
Juf Ingeborg heeft te kennen gegeven dat zij stopt als
leerkracht. Wij wensen Ingeborg heel veel geluk in haar
verdere carrière. Ook een wisseling in groep 8C. Juf Franny
verlaat het SOL-schip en heeft een baan aanvaard in
Dordrecht. Wij wensen haar natuurlijk veel succes.

Nieuwe website
Achter de schermen is de afgelopen tijd gebouwd aan een
totaal nieuwe website. De huidige website voldeed totaal niet
aan onze eisen en dus werd SOL-breed aan diverse nieuwe
sites gewerkt. Binnen korte tijd ontvangt u van ons een
bericht dat de nieuwe website gelanceerd worden.

Voel je Sterk
De lessen Weerbaarheid worden in de groepen 5 t/m 8 al
jaren gegeven door Jeroen Stoute van Voel je Sterk. Ook dit
jaar krijgen de kinderen weer drie lessen waar veel aspecten
van weerbaarheid aan de orde komen. Dit wordt veelal in
spelvorm gedaan. Natuurlijk is er een afwisseling met wat
praktische voorbeelden. Zodra het weer mogelijk is om live
op school aanwezig te zijn, zullen deze lessen worden
gegeven.

Personeel
Er hebben de afgelopen weken de nodige personeelsmutaties
plaatsgevonden. Allereerst zijn de juffen Jentl en Richelle met

Audities voor Schat van SOL
Heel veel kinderen hebben auditie gedaan om een rol te
kunnen spelen in de VLOG-serie Schat van SOL. De Schat van
SOL is een gezamenlijk project van alle vier de SOLs. En van
iedere SOL is één leerling uitgekozen om een (hoofdrol) te
spelen. Ongetwijfeld zullen er af en toe wel wat gastrollen
worden gespeeld door kinderen of personeelsleden. Van SOL
Krommeweg is het Abel en van SOL Admiraal is het Thirza die
gaan schitteren in De Schat van SOL. U wordt natuurlijk op de
hoogte gehouden van dit culturele hoogstandje.

Uk en Puk bij De IJsbeertjes
Ondanks de lockdown zijn de kinderen bij De IJsbeertjes
gestart met het VVE programma Uk & Puk. Het boekje wat zij
nu lezen is Trompie wil spelen. De pop Puk mag overal bij zijn
en meespelen.

OPVANG
Nieuwe ruimte voor de Dreumesen
De Dreumesen op SOL Krommeweg gaan binnenkort
verhuizen naar een nieuwe ruimte. Erik heeft een voormalig
leslokaal helemaal omgetoverd. De aannemer heeft het grove
werk gedaan, maar de afwerking was helemaal in handen van
onze duizendpoot Erik. Het ziet er fantastisch uit. Het
wachten is nu op de nieuwe vloer en dan zal de ruimte
worden
ingericht.

