
 

 
 

 

 

 

 

 

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

van personeel en organisatie 

 

 

 

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.   
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Instroomgroep kleuters 

De dinsdag na de kerstvakantie zijn we op SOL Krommeweg 

gestart met een instroomgroep kleuters. Deze vijfde kleutergroep 

heeft twee nieuwe juffen. Op de eerste dag stond juf Anouk de 

kinderen op te wachten en gingen ze op de foto. Juf Anouk doet 

de groep samen met juf Jessica. Momenteel zitten er 6 kinderen in 

de nieuwe groep, maar dit aantal gaat de komende 

weken/maanden gestaag groeien. Wij heten alle instroomkleuters 

natuurlijk van harte welkom. 

 

Sporttoernooien 

Achter de schermen is iedereen al volop bezig met het 

organiseren van de diverse schoolsporttoernooien. Dit gaat vaak 

in goede samenwerking met de plaatselijke sportclubs. Grote spil 

in de organisatie is Hi5Ambacht. Binnen SOL Admiraal 

Krommeweg zitten meester Coen, meester Ruud en juf Mariëtte in 

de sportcommissie. 

Voor de komende maanden staan de volgende sportactiviteiten 

op het programma. 

Vrijdag 18 februari: basketbaltoernooi groepen 8 

Woensdag 6 april: schoolvoetbal groepen 7 en 8 

Woensdag 13 april: schoolvoetbal groepen 5 en 6 

Woensdag 20 april: schoolvoetbal groepen 3 en 4 

Vrijdag 22 april: koningspelen alle groepen 

Vrijdag 13 mei: Scholensportdag groepen 7 en 8 

Woensdag 8 juni (voorgesteld aan DVS’69): schoolkorfbaltoernooi 

Donderdag 16 juni: Inner Circle Run 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen Corona 

We hebben de afgelopen weken gemerkt  

hoe snel het Omikron-virus zich kan  

verspreiden. Vol trots begonnen we na  

de kerstvakantie met alle klassen op school.  

Maar binnen no-time sloeg het virus toe bij leerlingen, 

PM-ers en leerkrachten. Het managementteam moest 

elke dag weer alle zeilen bijzetten en continu schakelen 

om alles te regelen. Daarbij een groot compliment voor 

iedereen die bijsprong om de gaten en gaatjes te vullen. 

We hopen natuurlijk dat we weer spoedig in normaal 

vaarwater terecht komen.  

 

 

Oproep BSO/TSO en leerkrachten 

SOL-breed is de campagne gelanceerd om mensen te 

werven voor de BSO (buitenschoolse opvang), TSO 

(Tussenschoolse opvang) en leerkrachten. Ongetwijfeld 

zijn er mensen die dit al gelezen hebben en wellicht ook 

hebben gereageerd. Dat is natuurlijk prima. Maar er 

zullen ook mensen zijn die twijfelen. Wellicht zijn er 

mensen die al jaren bij zichzelf denken: “Liefst zou ik toch 

wel wat dichterbij werken, zeker nu mijn kinderen op 

school zitten”. En natuurlijk kan die twijfel dusdanig groot 

zijn dat een officiële sollicitatie wellicht een hoge drempel 

is. Maar loop even informeel langs bij Wouter de Roon. 

Die is op de hoogte van alle zaken en kan alle informatie 

geven. Schroom niet en zet de stap. 

 

Voel je Sterk 

De lessen Weerbaarheid worden in de groepen 5 t/m 8 al 

jaren gegeven door Patrick 

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.  



 

 
 

 

Studiedag woensdag 26 januari 

Woensdag 26 januari hebben de leerkrachten een (digitale) 

studiedag. Deze studiedag stond al vanaf het begin van het 

schooljaar gepland. Hoewel we de afgelopen weken best al veel 

klassen hebben die thuis online les krijgen, laten we de studiedag 

doorgaan, omdat dit een onderdeel is van een cyclus 

bijeenkomsten. De kinderen hebben die dag dus geen onderwijs. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorverwijzingsgesprekken groepen 8 

De kinderen, ouders en leerkrachten van de groepen 8 gaan 

intensieve weken tegemoet. Er worden tientallen gesprekken 

gehouden. De kids van groep 8 zitten in de laatste fase van hun 

basisschooltijd en zwerven volgend schooljaar uit.  

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continurooster vrijdag 25 februari 

De groepen 5 t/m 8 hebben vrijdag 25 februari een 

continurooster. De lessen beginnen gewoon om 08.30 

uur en gaan door tot 14.00 uur. Er wordt natuurlijk wel 

even  

een pauze ingelast 

om lekker te eten. 

Om 14.00 uur 

begint dan voor 

de kinderen van 

de groepen 5 t/m 

8 de 

voorjaarsvakantie.  

 


