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Verkeersacties op beide SOLs 

Binnenkort wordt er op beide locaties een verkeersactie 

gehouden. Nu het slechtere weer er weer aankomt worden 

veel kinderen met de auto naar school gebracht. Dit levert 

soms gevaarlijke situaties op, aangezien sommige ouders hun 

kind het liefst met de auto op het schoolplein afzetten. Met 

de verkeersactie willen we ouders er op attenderen waar ze 

veilig kunnen parkeren zonder dat ze al te ver hoeven te 

lopen en geen drukte / gevaar veroorzaken rondom school. 

De kinderen krijgen binnenkort allemaal een flyer. U wordt 

verzocht deze even goed door te nemen.  

Veiligheid van (uw) kinderen staat natuurlijk bovenaan. En het 

is toch fijn en belangrijk om na een ochtend of middag in de 

klas te zitten even buiten in beweging te komen. Lopend of 

fietsend naar huis helpt daarbij. 

 

 

 

Personeel zelf weer in de banken 

De leerkrachten van beide SOLs hebben weer aan den lijve 

ondervonden hoe het is om urenlang in de schoolbanken te 

zitten. Op twee woensdagmiddagen kreeg iedereen uitleg 

rondom het thema EDI, een nieuwe wijze van instructie 

geven  

 

INHOUD             jaargang 12  editie 10 

Pag. 1:  Verkeersactie 

Pag. 2:  Pluspunt 4 

Pag. 2:  Sponsorloop 

Pag. 2:  Arie Avontuur opent Kinderboekenweek 

Pag. 3: Pas om 13.00 uur weer op schoolplein 

Pag. 4: Continurooster vrijdag 15 oktober 

Pag. 3:  IJsbeertjes 

 

 

NIEUWSBRIEF 

oktober 2021 



 

 
 

 

aan de kinderen. Deze bijeenkomsten krijgen nog een vervolg 

middels klassenconsultatie en verdere cursusmomenten. Ook 

kreeg het personeel nadere scholing van de nieuwe 

rekenmethode Pluspunt 4. 

 

Arie Avontuur opent Kinderboekenweek 2021 

Traditiegetrouw werd de kinderboekenweek geopend met 

een leuk filmpje. De hoofdrol was weggelegd voor Arie 

Avontuur, gespeeld door onze eigen meester Coen.  

Na de opening ging iedere groep aan de slag rondom het 

thema van dit jaar: Worden, wat je wilt. Veel ouders zijn bereid 

gevonden om in de groepen te komen vertellen over hun 

beroep, diverse groepen hebben een bezoek gebracht aan de 

bibliotheek, er wordt een boekenmarkt gehouden, er is 

voorgelezen in de groepen, juf Jet kwam in de 

onderbouwgroepen met een speciale leeskist langs, de 

groepen 8 zijn begonnen een heel mooie opdracht: het 

ontwerpen van een eigen leesdoos.  

Het filmpje van Arie Avontuur is te zien via:         

https://youtu.be/f1vszK8VV5U  

 

 

Sponsorloop 

Twee dagen lang een sponsorloop.  

Telkens werd er in twee groepen gelopen.  

Dus steeds waren er ongeveer 50 a 60  

kinderen aan het lopen. Deze werden flink  

aangemoedigd door hun ouders en andere aanwezigen. 

Vooraf aan het rennen eerst een warming-up. Die werd 

verzorgd door kinderen van de groepen 7 en 8. Daarna tijd 

voor het echte werk. Na het startschot ging iedereen zo veel 

mogelijk rondjes lopen. De speciale hazen waren ervoor om 

chaotische toestanden in de eerste 200 meter te voorkomen. 

Onze eigen mascotte Admiraal Krommeweg kwam ook een 

kijkje nemen. Na afloop was er voor de kinderen een lekker 

stuk fruit. Dit in het kader van SOL is Gezond. En een mooie 

verrassing in de vorm van een bidon. En wie prijkt er op de 

bidon??? Jawel, onze eigen Admiraal. Ook deze past 

helemaal in het milieu-plaatje van SOL Admiraal 

Krommeweg. De bidon moet eigenlijk alle plastic flesjes en 

kartonnen pakjes vervangen die dagelijks meegebracht 

worden naar SOL. We hopen hiermee een stap te kunnen 

zetten met de reducering van het afval.  

 

 

Contactavond waren een succes 

Doordat de informatieavonden niet konden doorgaan 

hebben we de contactavonden naar voren gehaald. En dit 

jaar voor het eerst ook vanaf de groepen 3 met het kind 

erbij. Veel gesprekken waren enorm leuk en was de inbreng 

van het kind best groot. Maar bij sommige kinderen bleek 

het wellicht toch wel lastig om zo te praten met de leerkracht  

 

https://youtu.be/f1vszK8VV5U


 

 
 

 

en ouders erbij. De ingeplande tien minuten waren soms nog 

te kort. En dat is een teken dat de gesprekken in ieder geval 

niet stil vielen. In de bovenbouw moesten de kinderen ook 

veel over zichzelf en hun positie in de groep spreken.  

 

Groepen 8 brengen bezoek aan WalburgCollege 

Als voorbereiding richting het voortgezet onderwijs brengen 

de groepen 8 een bezoek aan WalburgCollege. Voor veel 

kinderen is dit de eerste keer dat zij een stap binnen het VO 

zetten. Door de COVID-perikelen vonden de open dagen 

vorig jaar online plaats. De komende maanden worden ook 

DevelsteinCollege en Loket bezocht.  

 

Kinderen pas weer vanaf 13.00 uur op het 

schoolplein 

Doordat er iedere dag een redelijk grote groep kinderen 

gebruik maakt van de TSO (Tussen Schoolse Opvang) wordt er 

ook intensief gebruik gemaakt van de schoolpleinen. Het 

toezicht op de pleinen komt tussen de middag van 12.00 tot 

13.00 voor rekening van de begeleiders van de TSO. Daarom 

blijven de hekken tot 13.00 uur gesloten voor de andere 

kinderen. Dit om het toezicht goed te laten verlopen. Vanaf 

13.00 uur lopen er weer leerkrachten op het plein. 

 

 

Club Collect 

Binnenkort wordt via Club Collect de ouderbijdrage  weer 

geïnd. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLve-IT lessen weer van start 

De eerste groepen hebben alweer met vol 

enthousiasme een gave SOLve-IT les van  

meester Roald gekregen. Het is telkens  

weer zo gaaf om te zien hoe de kinderen de nieuwe 

technieken snel oppikken. En veel kinderen passen de 

techniek vervolgens thuis ook weer toe. Heel leuk en 

natuurlijk enorm leerzaam. De SOLve-IT lessen zijn lessen 

waarbij de 21Eeuwse vaardigheden worden aangeboden en 

toegepast. Dit kan zijn op het gebied van techniek, science 

etc.  

 

Duzadorp/Klimaattop 

 

De Gemeente Hendrik-Ido Ambacht organiseert samen met 

Duzadorp in september en oktober de kinderklimaattop 

2021. Een creatieve projectmaand waarin kinderen 

spelenderwijs leren over duurzaamheid en worden 

gestimuleerd zelf ideeën aan te dragen. Natuurlijk doen wij 

daar als SOL Admiraal Krommeweg aan mee! 

Alle leerlingen uit de groepen vijf en zes zijn na een 

introductieles van Marc Rotmans (oprichter DuzaDorp) aan 

de slag gegaan om een tiende personage te verzinnen voor 

DuzaDorp, een duurzaam dorp vol 'groene' bewoners. Er zijn 

drie winnaars van onze school uitgeroepen. De groep van juf 

 

 



 

 
 

 

Edith en juf Madelon, de groep van juf Mariëtte en de groep 

van meester Roald. Zij mogen de school vertegenwoordigen 

op woensdag 6 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer groepen van andere scholen 

die hebben meegedaan. Wie gaat er winnen? 

De jury, bestaande uit wethouder duurzaamheid Ralph Lafleur, 

oud-wethouder duurzaamheid Floor van de Velde en 

oprichter van Duzadorp Marc Rotmans, zal beslissen welk idee 

het leukste is. De kinderen zullen strijden om een duurzame 

prijs ter waarde van 1000,- euro: een groendak, tuintrap of 

een groen schoolplein. Als dank voor hun inzet ontvangen alle 

kinderen een Duza-kleinigheidje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Continurooster vrijdag 15 oktober 

De groepen 5 t/m 8 hebben vrijdag 15 oktober 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 herfstvakantie.  

 

 


