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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 deze laatste

maanden van het schooljaar is iedereen ook druk bezig met
de planning van het nieuwe schooljaar.

Dikke Banden Race bij Slag van Ambacht
Wil jij ook een keer als een echte wielrenner of wielrenster aan
een wedstrijd meedoen?
Ben je tussen de 7 en 12 jaar oud, doe dan mee aan de
Fietsen van Ambacht Dikke Banden Race op donderdag 7 juli
2022!

Deelname:
Je rijdt op je eigen fiets (geen racefiets) tegen
leeftijdsgenootjes. Je moet verplicht een helm op. Als je zelf
geen helm hebt, kun je die lenen van de organisatie. Het
parcours waar je op rijdt is helemaal verkeersvrij en beveiligd.
Deelname is gratis! De wedstrijd staat onder leiding van de
officiële jury van de KNWU en wordt verreden in drie
leeftijdscategorieën. De jongens en de meisjes rijden apart
hun wedstrijden. Er wordt gereden in de volgende
categorieën: • meisjes en jongens van 7 en 8 jaar • meisjes en
jongens van 9 en 10 jaar • meisjes en jongens van 11 en 12
jaar Prijzen Voor de eerste drie is er in iedere categorie een
beker. Elke deelnemer ontvangt een leuke herinnering en
mag het T-shirt houden. Inschrijven Je kunt je alleen digitaal
inschrijven via de website www.stichtingslagvanambacht.nl
(klik rechtsboven op ‘Inschrijven’). Er is plaats voor 80
deelnemers, dus schrijf je snel in! Inschrijven kan tot en met
woensdag 6 juli 18.00 uur. Na je inschrijving ontvang je van
ons een bevestiging per e-mail met meer informatie. Heb je
nog vragen of lukt het inschrijven niet, stuur dan een e-mail
naar slagvanambacht@gmail.com.
We zien je graag op donderdag 7 juli 2022!

Aanschaf Springlab
Om het motto ‘Een SOL in beweging’
extra te benadrukken hebben we
onlangs een Springlab aangeschaft voor
de kinderen van De Opvang en de onderbouw
van het onderwijs. Later zal dit worden uitgebreid voor de
kinderen van de midden- en bovenbouw. Het is een
interactieve beweegvloer. Nieuwsgierig geworden?? Klik op
deze link
https://www.youtube.com/watch?v=mkqB5MA1gYQ&t=3s
Binnen oze organisatie zijn de juffen Jolanda en Kim de
ambassadeurs van Het Springlab. Zij bewaren ook de
apparatuur.

Geslaagde schoolreizen

Nieuwe personeelsleden
In de brief die u onlangs heeft ontvangen met de nieuwe
groepsindeling kwam u waarschijnlijk een aantal nieuwe
namen tegen: Suzanne, Tess en Laura M. Deze juffen stellen
zich in het begin van het nieuwe schooljaar aan iedereen
voor met een leuk stukje in de nieuwsbrief. Ook Manon en
Angelique, die inmiddels al volop op SOL
Admiraal/Krommeweg rondlopen, zullen zich nader
voorstellen.

We kunnen terugkijken op geslaagde schoolreizen. De
kinderen van de groepen 3 en 4 zijn naar Plaswijckpark
geweest. Eens te meer blijkt maar dat je niet ver hoeft te
rijden voor een schitterende dag. Voor het vertrek viel er nog
een buitje, maar eenmaal in het park scheen het zonnetje
heerlijk. Je zag alleen maar lachende gezichten en tevreden
kinderen.
De kinderen van de groepen 7 hadden een aparte dag. Zij
ging survivallen in Oosterhout. De hele ochtend viel de regen
met bakken uit de hemel, maar je hoorde de kinderen geen
moment mopperen. Er werd juist fanatiek gestreden bij het
boogschieten, de vlottenrace, de stormbaan, het monkeyklimmen, katapultschieten, het vuur maken en de
puzzelopdrachten. Er werd door meester Coen en een aantal
ouders fanatiek meegedaan op de stormbaan. Anderen lieten
hun kunsten zien bij het vuur maken (ala Expeditite Robinson).
Echt een geweldige dag, die werd afgesloten met een frisse
duik in zwembad De Warande.
De groepen 5 en 6 hebben heerlijk weer gehad in Duinrell.
Wat hebben de kinderen genoten van de vele attracties daar.
Soms best een beetje spannend. Ga ik wel in De Falcon of
niet? En hoe nat word ik van De Splash??
We kunnen terugkijken op geslaagde dagen.

Turboschrijven bij Kinderfysiotherapie Ambacht

Schoolvoetbal
De schoolvoetbaltoernooien zijn achter
de rug. Van de vier finale-tickets voor de
regio-finale werden er drie door de
kinderen van SOL Admiraal Krommeweg
veroverd. Bij de kinderen van de groepen 3 en 4 wordt in
Ambacht gewoon gemixt gespeeld en gaat niemand door
naar de regio-finale. Bij de groepen 5 en 6 waren het de
meiden die het toernooi op de velden van ASWH wonnen. En
bij de groepen 7 en 8 wonnen zowel de jongens als de
meiden.
De regio-finale voor de meiden van 5/6 werd gehouden in
Tilburg. Gelegenheidscoach Randy deed het heel goed. De
meiden waren op dreef en werden eerste. Daarmee dus weer
een ronde verder. Dit keer de district finale in SintMichielsgestel. Er werd goed begonnen, maar helaas ook een
wedstrijdje verloren. Helaas geen winnaar van de poule, wel
heel dicht bij de winst. En winst had betekend: finale in Zeist.
Maar nogmaals: helaas.
De jongens en de meiden van de groepen 7 en 8 werden in
Sliedrecht tijdens de regio-finale uitgeschakeld.

Vierdaags kamp groepen 8
Na twee jaar konden de kinderen eindelijk weer lekker op
kamp. Bestemming: Kamphuis Land van Kleef in Loon op
Zand. Sinds mensenheugenis zijn de kinderen altijd op de
fiets naar het Brabantse land gereden, maar eigenlijk werd
het ieder jaar gevaarlijker. Vanwege de veiligheid is daarom
besloten om dit niet langer te doen. Dus voor het eerst
werden de kinderen door de ouders gebracht. Fris en fruitig
kwamen de oudste kids van de school aan. De fietsen werden
met een vrachtwagen gebracht. Er zijn veel spelen gedaan, er
werd geravot op de zandverstuiving, veel bosspelen, het rode
draadspel, zeskamp etc. Hoogtepunt was het bezoek aan De
Efteling. Helaas waren de weergoden de achtste groepers niet
goed gezind. In de stromende regen liepen zij door het
pretpark. Ondanks het weer zag je alleen maar lachende
gezichten. Natter dan nat kan je niet worden hoorde je
regelmatig. Op vrijdag werden de kinderen weer opgehaald.
Vier onvergetelijke dagen.

Kleuterfeest
Wat is het toch elk jaar weer een prachtig festijn. Geen enkele
andere school heeft zo’n uitgebreid kleuterfeest als SOL
Admiraal Krommeweg. Maandenlang zijn de juffen bezig om
alle spelletjes rondom een bepaald thema te plannen. En wat
is het dan mooi om iedereen in het BAX-park bezig te zien bij
alle spelletjes. Kinderen, leerkrachten en ouders: allemaal
prachtig verkleed. Daarna gingen de kinderen nog naar Het
BronTheater voor een prachtige voorstelling eom vervolgens
af te sluiten met een heerlijke picknick op het schoolplein.

Rapportgesprekken
Het jaar is voorbijgevlogen en de leerkrachten en ouders
maken zich op voor de laatste rapportgesprekken van dit
schooljaar. Via Parro heeft iedereen kunnen inschrijven voor
een gesprek. Tijdens het gesprek worden de vorderingen van
het kind besproken.

Afscheidsavonden
Traditiegetrouw nemen de kinderen van de groepen 8
afscheid met het spelen van een musical. Dit jaar natuurlijk
ook weer in ons eigen theater. Drie avonden lang zullen de
leerlingen zichzelf transformeren tot ware acteurs en actrices.
Heel mooi om te zien hoeveel talent sommige kinderen
hebben op het gebied van zang en toneel. Er wordt al een
tijdje geoefend en beetje bij beetje vallen de puzzelstukken
voor de kinderen en de leerkrachten op de juiste plek. Het zal
heus nog wel menig zweetdruppel kosten voor de kinderen
de sterren van de hemel zullen spelen. De musical is, net als
alle andere jaren, geschreven door meester Roald. Wij willen
hem hiervoor hartelijk bedanken.

Meester Wouter in de media: krantje Bolidt Inner
Circle Run
Directeur Wouter de Roon
van SOL Admiraal Krommeweg is sportman in hart
en nieren
“Fantastisch dat er
zoveel mensen
van SOL Ambacht
meelopen”
Op het moment dat dit stuk geschreven wordt, moet directeur
Wouter de Roon met pijn in zijn hart zeggen dat hij deze
editie waarschijnlijk niet mee kan lopen. Een blessure houdt
hem al een tijdje aan de kant. “Normaal gesproken loop ik
natuurlijk altijd mee. Als directeuren van de vier SOLs (SOL De
Watervlinder, SOL Villa Ambacht, SOL Admiraal en SOL
Krommeweg) geven wij natuurlijk altijd het goede voorbeeld”,
begint Wouter de Roon enthousiast. “En een goed voorbeeld
doet goed volgen. Zo hebben we bij veel voorgaande edities
met een groot aantal juffen, meesters en pedagogisch
medewerkers gelopen. En wel mooi is dat dat aantal steeds
meer toenam. Ik vind het echt fantastisch dat er zoveel
mensen van SOL Ambacht meelopen. Het geheel van de
Bolidt Inner Circle Run, de Wisse KidsRun en de Puppyrun is
een grandioos evenement binnen Ambacht”.
Het hardlopen heeft directeur Wouter de Roon eigenlijk al zijn
hele leven gedaan. “Als voetballer, ja zoon Marten heeft het
voetballen niet van een vreemde, ben je natuurlijk ook al veel
bezig met je conditie. En later ben ik het voetballen gaan
combineren met hardlopen. Je weet hoe het gaat natuurlijk.
Om je heen hoor en zie je dat veel vrienden en bekenden de
Rotterdamse marathon liepen. Dus dat zette ik ook op mijn
bucketlist. En ik heb hem dan ook drie keer gelopen.”
Momenteel doet Wouter de Roon het wat rustiger aan.
“Normaal gesproken loop ik iedere week twee keer een rondje
van ongeveer tien kilometer, maar door blessures ligt dat
momenteel even stil. Jammer hoor, want hardlopen is gewoon
lekker. Je maakt je hoofd in korte tijd even helemaal leeg.
Behalve het hardlopen klim ik ook regelmatig op mijn
mountainbike. Samen met een collega fietsen we dan 40, 50,
60 kilometertjes. We bouwen het langzaam op tot we weer de
magische grens van 100 kilometer kunnen doorbreken.
Als de directeur van SOL Admiraal Krommeweg niet mee kan
lopen, dan zal hij absoluut als supporter aanwezig zijn om
zowel alle kinderen, juffen, meesters en pedagogisch
medewerkers aan te moedigen.

“Behalve het feit dat veel mensen actief deelnemen, zijn de
Bolidt Inner Circle Run en de Wisse KidsRun gewoon een
evenement waar we in Hendrik-Ido-Ambacht heel trots op
mogen zijn. Je ziet de populariteit van het evenement nog
steeds groeien en dat is ook heel mooi. En wat iedereen ook
enorm aanspreekt zijn de twee goede doelen die verbonden
zijn aan het evenement. Aan de ene kant natuurlijk Hospice
De Cirkel en het Jeugdspeelpark”, besluit een enthousiaste
Wouter de Roon

TSO-medewerkers getrakteerd op ijsje
Coördinator Rick van Leeuwen heeft de dames van de
TussenSchoolse Opvang (TSO) getrakteerd op een heerlijk
ijsje bij ijssalon Sophia. Deze blijk van waardering werd erg
op prijs gesteld door de dames. Het is hen van harte gegund.

Zwangerschapsverlof
We hebben twee juffen die ons tijdelijk even verlaten. Met
een dikke buik verlaten zij SOL Admiraal Krommeweg voor
een aantal maanden. Wij hopen dat de juffen Marley en
Sanne genieten van hun laatste weken zwangerschap en dat
de bevalling voorspoedig zal gaan.

Juf Marlies neemt afscheid na 46 jaar
Wie de titel leest, schrikt haast. Ja, ja,
46 jaar werkzaam geweest in het
onderwijs. En ook nog eens 46 jaar
werkzaam geweest in Hendrik-Ido-Ambacht.
Ja zelfs 46 jaar verbonden aan dezelfde school: De Bron wat
nu dus de naam SOL Admiraal Krommeweg draagt. Met het
afscheid van juf Marlies gaat ook een brok ervaring weg. Wij
zullen juf Marlies zeker gaan missen. Maar we weten ook dat
zij heel wat tijd meer in Zeeland zal gaan verblijven, samen
met haar man Eef en de hond Emma. Uiteraard nemen we als
team uitgebreid afscheid van juf Marlies.

Juf Claudia 25 jaar werkzaam in onderwijsland
Deze week was het precies 25 jaar geleden dat juf Claudia
haar eerste werkdag als juf volbracht. Begonnen als fulltime
juf en nu is zij Intern Begeleider en juf. Natuurlijk wordt het
nog feestelijk gevierd, maar dat doen we na de
zomervakantie. Dan zijn er nog meer jubilarissen, zodat het in
één keer (wat grootser) gevierd kan worden.

Schat van SOL seizoen 2
Na het succes van seizoen 1 komt er een
vervolg. De Schat van SOL is een
spannende serie waarin kinderen en leerkrachten van alles SOLs spelen. Er is een mooi
intro-filmpje gemaakt over seizoen 2. Begin van het nieuwe
schooljaar kunnen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8
hiervoor auditie doen. Hoe??? Dat wordt nog verder bekend
gemaakt.

Afsluiting schooljaar 2021-2022
Donderdag 7 juli hebben we een dag vol leuke activiteiten
voor de kinderen. Het is een dag met spelletjes,
springkussens, eten, drinken etc.
De kinderen zitten dan gewoon tot 15.30 uur in de groep. Bij
het luiden van de bel om 15.30 uur begint ook de
zomervakantie.

Vrijdag 8 juli zijn alle kinderen VRIJ.
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe. We hopen
iedereen na de vakantie weer gezond en uitgerust terug te
zien.

