
 

 
 

 

 

 

 

 

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

van personeel en organisatie 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Actie Winter3Daagse  

Vol trots doen we als SOL Admiraal / SOL Krommeweg mee 

aan de inzamelingsactie van de Winter3Daagse. Jaarlijks 

zetten wij ons in voor één of meerdere goede doelen. 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 6 tot en met 13 december kunnen 

kinderen producten voor dit goede doel inleveren. Iedereen 

heeft hierover al een aparte brief ontvangen.  

 

 

 

Van 15 tot met 17 december is de Winter3Daagse. Drie dagen 

mooie lokale radio. Ook veel interviews met bekende 

regionale mensen. 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.  
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Rapport- en contactgesprekken  

De afgelopen weken hebben er 

weer vele honderden rapport- en 

contactgesprekken 

plaatsgevonden. De gesprekken 

vonden gelukkig weer live in de 

klassen plaats. Dat is natuurlijk 

weer enorm fijn.  

 

 

 

 

Gastles Tiny Forest groep 6c en BSO 
Binnenkort wordt er aan de Reeweg, vlakbij SOL Admiraal 

een “Tiny Forest” aangelegd! “Een Tiny Forest is een 

dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. 

Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, 

bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen 

leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en 

buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en 

gezonde plek.” 
De kinderen uit groep 6c en de oudste kinderen van de BSO 

worden de zogenaamde “Tiny Forest Rangers”, zij zullen zorg 

gaan dragen voor het bos. De afgelopen maanden zijn zij 

dan ook al druk bezig geweest met het ontwerpen van het 

bos en met het rondbrengen van de bewonersbrieven in de 

buurt. Afgelopen maandag kregen zij hun eerste gastles van 

Bram van het IVN! Ze kregen veel informatie over het Tiny 

Forest en speelden een interactieve quiz. Aansluitend werd er 

een workshop aan de leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers gegeven. 
Donderdag 15 december staat de zogenaamde plantdag op 

de planning, waarna het Tiny Forest officieel wordt geopend! 

 

Opbrengst boekenloop 

Het lijkt al weer een lange tijd 

geleden, maar dat is niet zo. In 

oktober hebben de kinderen 

allemaal heel fanatiek 

meegedaan aan onze 

boekenloop. Het waren heel 

gezellige, sportieve dagen. Je 

zag de kinderen die hun 

uiterste best deden om zoveel 

mogelijk rondjes te lopen, je 

zag een deejay die goede 

muziek draaide, je zag ouders 

die de kinderen aan het 

aanmoedigen waren en  

 

 

 

leerkrachten/ouders die ook de rondjes  

meeliepen. En er waren twee leerkrachten  

die twee hele dagen de boel aaneen  

kletsten. Oh ja, we vergeten de kinderen  

die de warming-up deden en al “haas”  

fungeerden haast. Ook heel mooi dat onze mascotte ook 

twee dagen aanwezig was. Nadat de kinderen het geld 

hadden ingeleverd zijn we het geld gaan storten. En dat was 

uiteindelijk een fantastisch bedrag van € 16.262,29. Van dit 

bedrag kunnen we heel wat boeken kopen en ook het goede 

doel, Stichting RopaRun, zal heel content zijn. Mensen van 

RopaRun-team 262 komen in de groepen nog uitleg geven 

over de RopaRun in het algemeen.  

 

Aangepaste schooltijden  

Donderdag 22 december hebben we op school het jaarlijkse 

kerstfeest. We gaan er met de kinderen lekker van genieten. U 

bent hierover al door de groepsleerkracht geïnformeerd. 

Vrijdag 23 december zijn alle kinderen vrij!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prettige Feestdagen  

Wij wensen alle kinderen , alle ouders en natuurlijk ook alle 

leerkrachten en PM-ers een heel fijne kerstvakantie toe. Wij 

hopen dat iedereen lekker zal uitrusten. Wees voorzichtig met 

het afsteken van vuurwerk. Wij hopen alle kinderen maandag 

9 januari weer op ons SOL te zien. De deuren gaan dan weer 

om 8.20 uur open. De lessen beginnen om 8.30 uur.  

 


