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In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en informatie op het gebied
van personeel en organisatie
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Aangepaste schooltijden
Donderdag 17 december hebben we op school het jaarlijkse
kerstfeest. Dit jaar, door alle beperkingen, wel in een andere
vorm. We gaan met de kinderen genieten van een heerlijk
kerstontbijt. U wordt daarover via een brief geïnformeerd.
De kinderen hebben aansluitend aan het kerstontbijt de
hele dag “gewoon les”. De hele dag staat in het teken van
kerst. Vrijdag 18 december zijn alle kinderen vrij.

Oudste kids knutselen met kleuters
Wat is het toch een fantastisch gezicht. De kinderen van de
groepen 7 en 8 die met de kleuters aan het knutselen zijn.
Verdeeld over verschillende ruimtes werden kerstkaarten en.

kerstballen gemaakt. Heel gezellig allemaal. En leuk hoe er
allerlei gesprekjes plaatsvonden over van alles en nog wat.
Kortom: heel geslaagd

Wees alert op internet
Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen
en brengen veel tijd op social media door. Een mooi
tijdsbedrijf, al kent dit online leven ook een keerzijde.
Omdat kinderen zich niet bewust zijn van de gevaren die ze
online lopen zijn ze een kwetsbare groep en makkelijke
prooi voor hackers en andere online criminelen. De
gemeente hecht veel waarde aan de online veiligheid van
kinderen. Daarom roepen we als gemeente & Hi5Ambacht
op kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud om HackShield te
spelen en Junior Cyber Agent van de gemeente te worden.
HackShield
HackShield is een transmediale Cybersecuritygame die
kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud weerbaar maakt
tegen cybercriminaliteit. Kinderen worden Cyber Agents die
niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving (ouders, opa's,
oma's, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en andere
familieleden en bekenden) beschermen tegen online
criminaliteit.

Kerstsingle
SOL Admiraal Krommeweg
Als boodschap voor alle kinderen, ouders
en verzorgers heeft het team van
SOL Admiraal Krommeweg een kerstsingle
gemaakt. En veel mensen weten inmiddels dat, met een
persoon als Roald van de Laan in het team, dit niet zomaar
even een liedje inzingen is.
Wekenlang hebben leerkrachten en pedagogisch medewerkers
van SOL Admiraal Krommeweg tussendoor stukjes van de
single ingezongen. Dit gebeurde in de studio van Roald van de
Laan. Het monteren was bij Roald in goede handen. En bij de
release van een single hoort natuurlijk ook een videoclip. Van
alle gefilmde fragmenten wist de creatieve duizendpoot Roald
een heel fraai geheel te maken. Inmiddels is de videoclip ook te
zien op het internet: https://youtu.be/UX_nCLJn2CI
De tekst van het liedje krijgt in deze onwerkelijke tijd een
bijzondere lading. Wij hopen dat iedereen geniet van het lied
en de videoclip en wensen iedereen fijne feestdagen toe.

Samenwerking met gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft zich bij
HackShield aangesloten om cybercriminaliteit aan te pakken
en de jeugd digitaal vaardig te maken. Daarom loopt de
komende weken een campagne waarin we de kinderen uit
de gemeente oproepen om HackShield te spelen en zich te
ontpoppen tot Junior Cyber Agents. Aan het eind van de
campagne worden de beste spelers officieel gehuldigd.
De Digi-doeners zijn te vinden op de website van
FutureNL.
Naast de klassikale Digi-doeners zijn er ook Digi-doener
thuisopdrachten beschikbaar die de leerlingen zelfstandig
kunnen maken. De thuisopdrachten kunnen hier
gedownload worden.
Klik om mee te doen: https://futurenl.org/

Nieuwe instroomgroep kleuters
Direct na de kerstvakantie start op SOL Krommeweg een
instroomgroep kleuters. Gezien de groei van het aantal kleuters
was het wenselijk om deze nieuwe groep te starten. De eerste
weken zal de groep meer gezien worden als een soort
huiskamer, maar gaandeweg groeit ook in deze instroomgroep
het aantal kinderen natuurlijk. Wij wensen de juffen en de
kinderen heel veel plezier toe bij de start van hun nieuwe klasje.

Sintfeest
Het jaarlijkse Sintfeest was dit jaar anders dan andere jaren.
Geen fysiek bezoek van de Sint aan SOL Admiraal /
Krommeweg. Maar ook de Sint heeft in de afgelopen periode
heel veel bijgeleerd en dat kwam op 4 december goed van pas.
Via beeldbellen heeft de Sint toch met veel groepen contact
gehad. En wat vonden de kinderen het allemaal spannend zeg.
De Sint die speciaal naar hun groep belde. De afgelopen weken
is Sint ook een paar keer ’s nachts op SOL
Admiraal/Krommeweg langs geweest. Er was zelfs een speciaal
kamertje voor de Sint ingericht, zodat hij even op bed kon gaan

liggen om een paar uurtjes bij te tanken. De kinderen vanaf
de groepen 5 hebben allemaal een leuke surpriseochtend
gehad. Behalve de surprises waren er ook hilarische
gedichten te bewonderen.

Gigantisch geslaagde actie Winter3Daagse
Vol trots hebben we als SOL Admiraal / SOL Krommeweg
meegedaan aan de inzamelingsactie van de Winter3Daagse.
Dit evenement wordt al weer enkele jaren achtereen
georganiseerd door ATOS RTV. Als SOL konden wij keurig
aansluiten en als je dan zegt dat je meedoet met de actie,
dan is er maar één doel: De kinderen en ouders zo goed
mogelijk informeren en eigenlijk is een goede opbrengst
dan het logische gevolg.
Van 18 tot met 20 december is de Winter3Daagse. Drie
dagen mooie lokale radio. Ook veel interviews met bekende
regionale mensen, onder meer Wouter de Roon. Het gehele
programma is te zien op de website:
https://www.winter3daagse.nl/
Wij willen alle ouders, kinderen, buurtbewoners, vrienden en
familieleden enorm bedanken voor de enorme inzet om
alles in te zamelen.

Musical groepen 8
Vorig schooljaar liep alles natuurlijk anders dan anders…
Tegen verwachtingen in konden de kinderen van de
toenmalige groepen 8 gelukkig een eindmusical opvoeren,
de musical JAMIE BLONDE.
Onze eigen meester -en al jaren schrijver van de
eindmusicals van onze SOLs- Roald vertelt: ‘Eigenlijk was ik
dat schooljaar bezig met een nieuwe musical, genaamd
WANTED. WANTED speelde zich af in het Wilde Westen, en
ik was ongeveer halverwege met het schrijven van het script
toen de scholen dichtgingen. Ik had inmiddels ook al een
aantal liedjes opgenomen, maar de musical was verre van af.
De periode van het thuiswerken vergde veel aandacht, en
het bleef heel lang onzeker of de scholen dat schooljaar
überhaupt nog zouden opengaan. Ik besloot toen om het
werk aan WANTED te staken.

Toen de scholen in mei toch openden
kozen we ervoor om een van mijn
musicals van een voorgaand jaar te
gebruiken, namelijk JAMIE BLONDE.’
Toch heeft meester Roald besloten
om WANTED niet af te maken voor dit schooljaar, maar te
starten met een geheel nieuwe musical. Hij vertelt: ‘In de
zomervakantie kreeg ik een ander idee voor een eindmusical!
WANTED kan ik altijd nog afmaken, maar voor nu ben ik bezig
met een nieuwe musical genaamd OFFLINE. Ik merk om me
heen dat ‘online zijn’ voor kinderen bijna een soort
basisbehoefte is geworden (zélfs op vakantie), en ik dacht: dáár
kan ik een grappige musical omheen bedenken. En dus kreeg ik
het idee om een musical te schrijven over een schoolklas die
een week lang gaat verblijven in een groot bos… zónder wifi,
4G of welke vorm van bereik dan ook! Dit moet gaan leiden tot
een aaneenschakeling van hilarische situaties, spanning en…
uiteraard een boodschap!’
De musical zal in april 2021 klaar zijn, zodat de kinderen van de
groepen 8 daarna kunnen gaan oefenen. Dit lijkt nu nog ver
weg, maar meester Roald weet als geen ander hoe snel het
gaat: ‘Op tijd beginnen en goed plannen is echt een noodzaak.
Zo blijft er tijd over om te schaven aan het verhaal, de dialogen
en de liedjes. Ik kijk uit naar de komende maanden, om deze
musical tot leven te zien komen: eerst op papier, en uiteindelijk
op het podium door de kids. Dát is de grootste beloning
uiteraard!’

Oudste kids knutselen met kleuters
Wat is het toch een fantastisch gezicht. De kinderen van de
groepen 7 en 8 die met de kleuters aan het knutselen zijn.
Verdeeld over verschillende ruimtes werden kerstkaarten en
kerstballen gemaakt. Heel gezellig allemaal. En leuk hoe er
allerlei gesprekjes plaatsvonden over van alles en nog wat.
Kortom: heel geslaagd.

BSO De Dolfijnen
Op SOL Krommeweg bij de
BSO Dolfijnen zijn alle kinderen al
druk bezig met de kerstversiering!

Workshops BSO
Als afsluiting van de workshops bij de BSO Piraten op SOL
Krommeweg mochten de kinderen vandaag op de muur
schilderen. Dat was erg leuk met een mooi resultaat.

Rapport- en contactgesprekken
De afgelopen weken
hebben er weer vele
honderden rapport- en
contactgesprekken
plaatsgevonden. De
meeste gesprekken vonden
online plaats. Soms was het
even schakelen, maar in de
meeste gevallen is het
prima gelukt.

Iedere week SOLve|ITlessen
Sinds jaren worden iedere week enkele lessen SOLve|IT
gegeven. Deze lessen staan helemaal in het teken van de
21-eeuwse vaardigheden. Op een speelse, aparte wijze
krijgen de kinderen van meester Roald les over diverse
items. Zo staan onder meer de projecten Audio Visueel,
Stelling in de SOLs, Science, programmeren in Scratch en
Python en Arts op het programma. Elke week weer komen
de kinderen heel enthousiast terug van deze lessen. En dat
is natuurlijk ook een verdienste voor meester Roald die dit
op een grandioze wijze doet.

Prettige Feestdagen
Wij wensen alle kinderen , alle ouders en natuurlijk ook alle
leerkrachten een heel fijne kerstvakantie toe. Wij hopen dat
iedereen lekker zal uitrusten. Wij hopen alle kinderen op
maandag 4 januari weer op school te zien.

