
 

 
 

 

 

 

 

 

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

van personeel en organisatie 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Continurooster vrijdag 25 februari 

Vrijdag 25 februari hebben de groepen 5 t/m 8 een 

continurooster. Deze groepen gaan door tot 14.00 uur. De 

kinderen moeten een lunchpakketje meenemen naar school. 

Tussendoor wordt ook nog even een extra pauze ingelast. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn natuurlijk gewoon 

om 11.45 uur uit. Voor hen 

begint de voorjaarsvakantie 

dan al.  

We zien de kinderen graag 

weer terug op maandag 7 

maart. 

Vakanties 2022-2023 

Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 5 maart 2023 

Paasvakantie 7 april 2023 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 t/m 21 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli 2023 t/m 20 augustus 2023 
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Woordkunstenwedstrijd 

Elk jaar organiseren de herdenkingscomités 4 en 5 mei van 

de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik- Ido-Ambacht een 

woordkunstenwedstrijd voor alle jeugd tot 18 jaar uit 

Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook de kids van SOL 

Admiraal / Krommeweg kunnen hier natuurlijk aan 

deelnemen. 

Woordkunst  

De wedstrijd gaat om woordkunst in de breedste zin van het 

woord.  

Een gedicht mag natuurlijk, maar ook andere vormen van 

woordkunst, zoals een songtekst of rap. Zolang het aansluit 

bij het thema, zijn de leerlingen volledig vrij om een geheel 

eigen woordcreatie vorm te geven en als bijdrage in te 

leveren. 

Thema  

Ieder jaar is er een ander thema, voor het jaar 2022 is dat 

‘vrijheid in verbondenheid’ 

Dodenherdenking  

De winnende werken van de woordkunstenaars zullen we 

gebruiken om de herdenking op 4 mei kracht bij te zetten. 

Op welke manier dat gaat gebeuren is afhankelijk van de 

dan geldende maatregelen. We zullen de werken in ieder 

geval publiceren in de lokale nieuwsbladen, via sociaal 

media. 

Inleverdatum  

De uiterste inleverdatum voor de bijdrage aan de 

woordkunstenwedstrijd is donderdag 25 maart 2022. 

De gedichten/songteksten enz. mailen naar 

representatie@h-i-ambacht.nl. Zet wel bij het gedicht wie de 

maker is natuurlijk en vermeldt ook het e-mailadres duidelijk  

Prijsuitreiking  

De uitslag zal eind april bekend worden gemaakt op het 

gemeentehuis van Zwijndrecht. 

Genomineerden zullen een uitnodiging ontvangen om deze 

bij te wonen. 

 

Cito-toetsen 

Na de lockdownperiode en de weken dat hele of halve 

klassen in quarantaine zaten, zijn we gestart met de Cito-

toetsen. Elke dag weer even schakelen, omdat elke dag wel 

weer kinderen 

afwezig 

waren. Op dit 

moment 

worden de 

laatste 

toetsen 

ingehaald en 

krijgen we 

een 

totaaloverzicht. Deze gegevens zijn leesbaar in het 

ouderportaal en komen in het rapport te staan. 

 

Inspectie lovend na bezoek  

aan SOL Krommeweg 

Vorige week kreeg SOL Krommeweg  

bezoek van de schoolinspectie. Er werden  

groepen bezocht, lessen bekeken,  

gesprekken met leerkrachten, teamleiders en directie 

gevoerd. De inspectrice was lovend over de manier waarop 

de leerkrachten de principes van EDI lieten zien. Deze nieuwe 

manier van instructie wordt op dit moment door onze 

leerkrachten op steeds meer vlakken geïmplementeerd. Ook 

waren er lovende worden over het sociale klimaat, de 

structuur in de groepen, de individuele en groepsgerichte 

hulp aan leerlingen die problemen hebben op bepaalde 

vlakken.  

Een belangrijk onderdeel tijdens het inspectiebezoek was 

ook het in kaart brengen van de besteding van de 

werkdrukgelden: geld dat het ministerie bij het Cao-akkoord 

beschikbaar heeft gesteld om leerkrachten op bepaalde 

vlakken te ondersteunen. Deze ondervindingen van de 

inspectrice worden meegenomen in een grootschalig 

onderzoek. Wij waren één van de 120 scholen die bezoek 

kregen. Gedurende 2022 worden de andere scholen bezocht. 

En dan volgt een algemene conclusie. 
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Doorverwijzingsgesprekken groepen 8 

De kinderen, ouders en leerkrachten van de groepen 8 

hebben intensieve weken achter de rug. Er hebben tientallen 

gesprekken plaatsgevonden. De kids van groep 8 zitten in 

de laatste fase van hun basisschooltijd en zwerven volgend 

schooljaar uit. We kijken terug op constructieve gesprekken. 

De ouders vullen na het advies vervolgens het 

inschrijfformulier voor de nieuwe school in en deze worden 

weer naar de diverse scholen van voortgezet onderwijs 

gestuurd.  

 

Eerste rapport groepen 3 

De kinderen van de groepen drie zijn beretrots. Zij hebben 

hun eerste rapport gekregen. Na het zeer geslaagde 

letterfeest, was het nu weer een spannend moment: het 

rapport. De gesprekken met de ouders zijn inmiddels 

gevoerd. De rapporten gaan met de kinderen mee naar huis.  

 

Activiteitenoverzicht Hi5Ambacht  maart-april 2022 

Kaboutersport 

Na de voorjaarsvakantie start er weer een cyclus 

kaboutersport.  

7 lessen voor kinderen uit groep 1-2, waarin zij iedere week 

een andere sport gaan proberen. De lessen worden gegeven 

door een ervaren trainers van verschillende verenigingen.   

Datum:  Woensdag 09 maart -20 april 2022 

Tijd:  15.00 – 16.00 uur  

Locatie:  Sporthal de Ridderhal 

Inschrijven: www.hi5ambacht.nl  

 

KunstKids 

Na de voorjaarsvakantie start er weer een nieuwe periode 

van KunstKids! 

Kinderen kunnen gratis kennismaken  

met verschillende culturele workshops  

in een reeks van 4 weken.  

De komende periode staat helemaal in het 

 teken van muziek. De muzikale workshops  

worden verzorgd in samenwerking met de Ambachtse 

Muziekschool.  

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: 

https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=10  

 

Buurt on the move 

Na de voorjaarsvakantie gaan we weer naar buiten met de 

buurt on the move. We zullen weer te vinden zijn op de 

schoolpleinen van de scholen. Elke 3 á 4 weken staat er weer 

verschillende sporten op het programma. Na de vakantie 

starten we met Rugby.  

Maandag:      

Krommeweg: 15.45 – 16.45 uur     

Villa Ambacht: 16.00 – 17.00 uur (schoolplein Jan Wissenlaan) 

Dinsdag  

Watervlinder: 16.00 – 17.00 uur 

Admiraal: 15.45 – 16.45 uur 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: 

https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=7   

 

Kinderfysiotherapeuten observeren handschrift, 

pengreep en schrijfsnelheid 

Al langere tijd heeft SOL Admiraal Krommeweg een fijne 

samenwerking met Fysiotherapie Ambacht. De twee 

kinderfysiotherapeuten Amrite Boedha en Samantha Heskes 

zijn begonnen met de observaties van de leerlingen van de 

onderbouw. Voor de groepen 3 en 4 vinden er observaties 

plaats op het gebied van schrijven: handschrift, pengreep en 

schrijfsnelheid. De uitslagen van de observaties worden met 

de leerkrachten besproken en hieruit volgt een advies voor 

kinderfysiotherapeutische begeleiding. 

Het schrijven is een zeer belangrijk onderdeel in het totale 

leren. Het niet goed kunnen schrijven heeft ook een 

negatieve invloed op de leervakken, rekenen , taal en lezen.  

Door de samenwerking tussen SOL Admiraal/Krommeweg en 

Fysiotherapie Ambacht is het mogelijk om de begeleiding bij 

het schrijven door de therapeuten op school plaats te laten 

vinden. Alles gebeurt uiteraard in samenspraak met ouders.  

 

Groepen 7 en 8 volgen techniekochtend 

De groepen 7 en 8 hebben een heel leuke ochtend op Het 

Loket gehad. Docent Jos de Wit heeft daar gedurende een 

ochtend een heel leuk programma met de kinderen gedaan. 

Jammer genoeg kon groep 7B niet, vanwege een lockdown. 

Maar we hebben inmiddels een vervangende datum 

gevonden. Dus ook zij krijgen deze leuke ochtend nog. We 

willen Jos de Wit enorm bedanken voor zijn enthousiasme. 
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