
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Studiedag 9 februari = kinderen vrij 

Donderdag 9 februari gaan alle leerkrachten weer zelf in de 

schoolbanken zitten. Over allerlei zaken worden zij 

bijgespijkerd. Terwijl de leerkrachten weer eens zelf ervaren 

hoe het is om een hele dag naar instructies te luisteren, 

hebben de kinderen een vrije dag. Bij mooi weer is deze dag 

bij uitstek geschikt om ergens een bezoek te brengen waar 

normaal gesproken lange wachtrijen zijn.  

 

 

 

 

Letterfeest groepen 3 

Na een half jaartje leesonderwijs in groep 3 was er een 

bijzondere dag. De kinderen hebben er echt naar uitgekeken: 

het letterfeest. Einde van de ochtend zijn de kinderen gestart 

met een letterspeurtocht door de school. In kleine groepjes 

onder leiding van een enthousiaste ouders gingen de 

kinderen op pad. Alles werd keurig opgelost. Na de 

middagpauze ging het feest verder. De kinderen knutselden 

een letterpet en speelden een letterbingo. Daarna was het tijd 

om naar SOL Admiraal te lopen, voor een heuse diploma-

uitreiking. De kinderen van de drie groepen drie waren zo 

trots als een pauw en wat een opkomst van vaders en 

moeders. En ook zij waren natuurlijk supertrots. De kinderen 

hebben een bloem en natuurlijk hun letterdiploma 

overhandigd gekregen, daarna was het tijd voor een lekkere 

cup cake en wat drinken.  
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Presentatie Fijne Motoriek en schrijfontwikkeling 

De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 hebben 

onlangs een presentatie/lezing gevolgd over het thema ‘Fijne 

Motoriek en schrijfontwikkeling’. Deze presentatie werd 

gegeven door kinderfysiotherapeut Amrita Boeddha. Zij heeft 

16 jaar ervaring en is 

werkzaam bij 

Fysiotherapie 

Ambacht, 

kindcentrum Ambacht. 

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de kinderen problemen 

ondervindt bij het (leren) schrijven. Dit betreft onder meer 

onleesbaar handschrift, tempoproblemen en 

pijn/vermoeidheid tijdens het schrijven.  

Ook belangrijke aspecten als ‘pengreep in diverse leeftijd 

stadia, knipopdrachten, veters strikken etc kwamen aan bod. 

Allemaal onderdelen waarbij een beroep wordt gedaan op de 

oog-handcoördinatie. Belangrijk is ook dat kinderen die 

problemen ondervinden op tijd aan de bel trekken bij een 

kinderfysiotherapeute. Enkele signalen zijn: kramp bij het 

schrijven, haperend knippen, laag tempo/taak komt niet af, 

onjuiste hantering liniëring, verkeerde pengreep. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

In de eerste week na de kerstvakantie hebben we op school 

een nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle PM-ers, 

leerkrachten en medewerkers van SOL Admiraal Krommeweg. 

Onder het genoten van een hapje en drankje is volop 

gesproken en gezongen. Ook werd er nog gedanst. De 

pubquiz was een leuke onderbreking van de avond. Een 

activiteit die voor herhaling vatbaar is.  

 

 

 

 

 

 

Iconisch gebouw is aan het eind  

van zijn Latijn 

Wie in Hendrik-Ido-Ambacht en  

omgeving de term “oude Delta Mavo”  

hoort, weet precies over welk gebouw het gaat.  

In de loop van de afgelopen jaren heeft het gebouw constant 

een onderwijsbestemming behouden. Alleen veranderde de 

naam nog wel eens. Van Delta Mavo naar Walburg College. 

Later werd het de dependance van OBS De Bron en nu is het 

SOL Admiraal. Wie nu langs het gebouw loopt ziet volop 

bedrijvigheid, want behalve acht groepen onderwijs is er ook 

van alles op het gebied van voorschoolse en tussenschoolse 

opvang, dagopvang en buitenschoolse opvang. Kortom: 

bedrijvigheid van ’s morgens 07.00 tot ’s avonds 18.30 uur. 

Maar het intensieve gebruik van het gebouw heeft ook zijn 

sporen achtergelaten. Over enkele weken gaat het gebouw 

het domein worden van een sloopbedrijf. De groepen 7 en 8 

zullen tijdelijk verhuizen naar SOL Krommeweg en er komen 

porto-cabines voor de andere groepen. Ook de 

kinderopvanggroepen verhuizen tijdelijk naar SOL 

Krommeweg. En over anderhalf jaar zal er een 

spiksplinternieuw gebouw staan dat aan alle nieuwe normen 

voldoet. 

                                      Open dag 

Wie het “oude gebouw” nog een keer wil zien, als een soort 

reünie-momentje is van harte welkom op zaterdag 18 

februari. Dan staan de deuren van 10.00 tot 12.00 uur open. 

Iedereen is dan van harte welkom. Een week later zal de 

sloopkogel het gebouw gaan teisteren.  

 

 

 

Voel je Sterk 

In de groepen 5 tot en met 8 zijn de lessen van Voel je Sterk 

weer opgestart. In een lessencyclus van drie lessen worden de 

kinderen door docent Patrick getraind in fysieke en sociale 

weerbaarheid. Het zijn telkens intensieve lessen, waarbij de 

kinderen leren elkaar te vertrouwen tijdens spelelementen. 

Ook wordt er veel gelachen. De groepen die nog niet gestart 

zijn, volgen snel.  

 



 

 
 

 

Verhuizing groepen 7C en 8C 

De eerste verhuizing uit een langere reeks heeft 

plaatsgevonden. Groep 7B had alle spullen in de vakantie al 

ingepakt en kon na de kerstvakantie in één van de 

bovenlokalen starten. De groepen 7C en 8C zijn nu ook 

verhuisd. Op dinsdag nog even afscheid genomen van het 

gebouw waar zij toch vele jaren hebben gezeten. Groep 8C 

heeft de muren onder handen genomen en vervolgens zijn 

de kinderen fietsen door de school gegaan en werden bij de 

uitgang uitgezwaaid door de kinderen van de andere 

groepen. Meer informatie over de verdere ontwikkelingen 

rondom de nieuwbouw volgt via een aparte nieuwsbrief. 

 

 

BHV en EHAK 

De afgelopen periode is de eerste groep PM-ers op EHAK-

cursus geweest. De afkorting EHAK staat voor Eerste Hulp aan 

Kinderen. Binnenkort gaat de tweede groep om alle kennis op 

te frissen. 

Ook hebben een aantal PM-ers de BHV-herhalingscursus 

gedaan.  

Voor de mensen van de onderwijstak staat het op de 

planning voor de komende maand.  

 

Cito-LVS 

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zitten volop in de 

CITO-LVS periode. Op het gebied van begrijpend lezen, 

technisch lezen, rekenen, woordenschat, spelling etc worden 

toetsen afgenomen om te kijken hoe de kinderen zich het 

afgelopen half jaar hebben ontwikkeld. Zodra de resultaten 

van alle toetsen bekend zijn, worden deze in het 

LeerlingVolgSysteem ingevoerd. In het komende rapport 

vindt u de grafieken, per vakgebied, hoe het kind ontwikkelt. 

 

Open dagen voortgezet onderwijs 

Voor de ouders en kinderen van de  

groepen 7 en 8 is dit de periode dat er  

een kijkje kan worden genomen bij de  

scholen van het voortgezet onderwijs.  

Belangrijk voor de kinderen van de groepen 8, omdat zij op 

de drempel staan om te gaan kiezen. Maar ook belangrijk 

voor de kinderen van de groepen 7 omdat zij een eerste 

indruk kunnen krijgen van het fenomeen ‘voortgezet 

onderwijs’. Op de websites van de scholen staat aangegeven 

op welke dagen zij open huis houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


