
 

 
 

 

 

 

 

 

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

van personeel en organisatie 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Verkeersexamen groepen 7 

Binnenkort hebben de kinderen van de groepen 7 het eerste 

deel van hun verkeersexamen. In de klas wordt het 

theoretische deel afgenomen. De afgelopen jaren hebben de 

kinderen heel veel kennis vergaard omtrent verkeerssituaties, 

verkeersborden en verkeersregels. Nu mogen ze bewijzen dat 

ze de goede antwoorden op 

de vragen kunnen geven. 

Over enkele maanden gaan 

de kinderen het geleerde 

ook in de praktijk laten zien. 

Dan hebben zij namelijk hun 

praktische verkeersexamen. 

 

 

Studiedag 

Woensdag 30 maart is er een studiedag. De kinderen zijn die 

dag vrij. De leerkrachten gaan zich buigen over het in te 

voeren EDI-traject.  
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Flessenactie Oekraïne 

Sinds een week zijn we van start gegaan met de flessenactie 

voor Oekraïne. En wat kunnen de kinderen verzamelen zeg. 

Als SOL Admiraal Krommeweg hebben we de samenwerking 

gezocht met Plus Alfred Koehoorn. We kunnen alle plastic 

flessen in hele grote zakken doen en het wordt door hen 

opgehaald. Grote klasse. Sommige groepen hebben al 

meerdere grote zakken helemaal kunnen vullen. De actie 

loopt nog even door. Inleveren kan tot en met vrijdag 25 

maart. De opbrengst van alle lege plastic flessen wordt door 

het bestuur van SOL Ambacht verdubbeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangoeroewedstrijd 

Donderdag 17 maart hebben een redelijk aantal kinderen die 

goed zijn op rekengebied meegedaan aan de landelijke 

Kangoeroewedstrijd. Zij moesten binnen een vastgestelde tijd 

redelijk wat pittige opgaven maken. Bij veel opgaven gaat het 

dan niet om de basis rekenvaardigheden, maar veelal om 

out-of the-box te kunnen denken. De antwoordvellen worden 

opgestuurd en over een tijdje ontvangen we de uitslag. 

 

 

 

Kijkmiddag 

Dinsdag 29 maart is er kijkmiddag.  

Van 15.30 tot 16.15 uur is er dan  

gelegenheid om in de klas van uw zoon  

of dochter te komen kijken. Het kind kan dan  

van alles vertellen over het reilen en zeilen van zijn/haar klas. 

Het is niet de bedoeling dat de leerkracht dan specifieke, 

individuele gesprekken voert. De leerkracht is uiteraard ook in 

de klas voor algemene vragen. 

 

Walburg on Tour 

De groepen zeven hebben bezoek gekregen van een docent 

van het Walburg College. Deze docent kwam, samen met een 

leerling, vertellen over het voortgezet onderwijs. Allereerst 

werd er een les gegeven, zodat de kinderen een idee hebben 

hoe de lessen op het VO gegeven kunnen worden. Daarna 

volop gelegenheid tot het stellen van vragen. En die werden 

ook echt op de docent en leerling afgevuurd. Een heel 

leerzame les voor onze groepen 7. 

 

Verbouwingen  

In de vleugel van de groepen 3 t/m 6 van SOL Krommeweg 

zijn verbouwingen gaande. In de hal wordt een podium 

gecreëerd waar de kinderen van de groepen, maar ook de 

BSO en de jongste kinderen van SOL Krommeweg, hun 

kunsten kunnen laten zien. Nu het halverwege is, ziet het er al 

mooi uit.  

 

Schoolvoetbal 

De maand april staat altijd in het teken van schoolvoetbal. 

Drie woensdagmiddagen wordt er op de velden van ASWH en 

IFC gevoetbald door de jongens en meiden van de Ambachtse 

basisscholen. Woensdag 6 april starten de groepen 7 en 8. 

Een week later is het de beurt aan de groepen 5 en 6 en het 

spektakel wordt op woensdag 20 april afgesloten door de 

groepen 3 en 4. We wensen alle voetballers en voetbalsters 

heel veel succes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


