
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERS 

 

 
Mobiele telefoon. 

 Wij constateren dat steeds meer kinderen oneigenlijk 

gebruik maken van hun “mobieltjes” (filmen van klasgenoten, 

filmen van andere ouders op het plein, filmpjes bekijken of 

harde muziek luisteren) . Dit kan leiden tot vervelende  

 

 

 

 

situaties. We zien het gebeuren voor schooltijd, soms tijdens 

TSO-momenten en direct na schooltijd. Wij zouden het op 

prijs stellen dit met uw kind te bespreken.  Het zou zeer 

wenselijk zijn dat de kinderen, op het moment dat zij het 

plein betreden, de telefoon uitzetten. Net zoals dit onder 

schooltijd het geval is. 

 

Rapportgesprekken via Teams 

De rapport- en oudergesprekken vinden volgende week 

plaats via Teams. De leerkrachten sturen alle ouders een 

uitnodiging via de mail. Deze mail heeft u nodig voor het 

gesprek. Dus goed bewaren.  
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Even voorstellen! 

Wij zijn Eline Bloemen en Veerle Meijer, werkzaam voor het 

Jeugdteam op Locatie in Hendrik Ido Ambacht. Veerle werkt 

al aardig wat jaar voor SOL Krommeweg, Eline heeft Mathilde 

vervangen en gaat werken op SOL Admiraal. Ouders, 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen bij ons 

terecht met vragen rondom het opgroeien en opvoeden van 

kinderen. Wij kunnen een observatie plannen in de klas, 

gesprekken voeren met ouders rondom de opvoeding van 

hun kind of meekijken op de peuterspeelgroep of 

kinderopvang. Wij werken graag samen met ouders en 

leerkrachten/pm’ers om samen de ontwikkeling van een kind 

optimaal te stimuleren. We werken hierbij nauw samen met 

de intern begeleider en het samenwerkingsverband op 

school. Wil u laagdrempelig eens praten over uw zoon of 

dochter, dat kan natuurlijk ook! Wij hebben zeker geen 

toverstafjes, maar door er samen over te praten komen we 

vaak weer tot nieuwe inzichten. 

Aanmelden kan via ons JOL aanmeldformulier of u kunt 

mailen naar: v.meijer@jongjgz.nl : voor aanmeldingen voor 

SOL Krommeweg Eline.bloemen@meevivenz.nl : voor 

aanmeldingen voor SOL Admiraal 

Met vriendelijke groet, 

Eline Bloemen en Veerle Meijer 

 

Sint en Kerst in aangepaste vorm 

Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 zijn we als 

organisatie genoodzaakt de nodige aanpassingen te doen bij 

de Sint- en Kerstviering. Deze aanpassingen doen wij met 

pijn in ons hart. U wordt via de juffen en meesters op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  

 

Opbrengst Sponsorloop 

Voor de herfstvakantie hebben we twee fantastische dagen 

gehad, waarop we de sponsorloop hebben gehouden. En wat 

hebben we die dagen genoten. Heel veel (groot)ouders die 

kwamen aanmoedigen. De kinderen deden hun uiterste best 

en na afloop kregen zij een mooie bidon als aandenken. En 

dan komt stap 2 natuurlijk: het inzamelen van het geld. Wij 

kunnen vol trots vertellen dat de opbrengst echt heel hoog 

is. In totaal is er 14.125,= Euro bijeen gelopen. Wij leggen 

contact met het Jeugdspeelpark, omdat een deel van de 

opbrengst richting Jeugdspeelpark zou gaan. Maar we 

kunnen met deze opbrengst meer doelen/wensen realiseren 

die al langer op het lijstje van ons SOL staat. Over de 

besteding van de opbrengst berichten wij u nader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafeltennisvereniging Serve ’71 viert jubileum 

 

 
 

Serve ’71 organiseert al jarenlang het tafeltennistoernooi in 

de kerstvakantie en veel kinderen van SOL Admiraal / 

Krommeweg hebben hier in het verleden aan meegedaan.  

 

 

 


