
 

 
 

 

 

 

 

 

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

van personeel en organisatie 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Kinderenquête  Sociale veiligheid  

Jaarlijks krijgen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 een 

enquête omtrent de sociale veiligheid op ons SOL. De 

enquête gaat over hoe de kinderen zich voelen in de groep, 

na schooltijd, de hygiëne op school, het welbevinden, 

psychische veiligheid, materiële zaken etc.  

Om een idee te geven wat er zowel gevraagd wordt volgen 

hieronder een paar voorbeelden: 

• Ik voel me ( ) veilig in de groep 

• Ik voel me ( ) veilig op het plein 

• Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word 

• Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten 

• Ik heb vriendjes/vriendinnetjes in de groep 

• Ik word buitengesloten in de groep 

 

• Ik heb het naar mijn zin op school  

• Andere kinderen vernielen mijn spullen.   

• Etc, etc.  

 

Uit alle onderdelen rolde uiteindelijk ook een gemiddelde 

cijfers, en dat waren een 8,3 en een 8,6. Cijfers om trots op te 

zijn.  
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Online ouderavond Goed gesprek NIX18 

Op dinsdagavond 7 juni 2022 om 20.00 uur organiseert de 

GGD Zuid-Holland Zuid een online ouderavond met het 

onderwerp 'Goed Gesprek' NIX18. Deze regionale 

informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van 

jongeren in de leeftijd 10-18 jaar en gaat over het puberbrein 

en NIX18. De norm is NIX18: niet roken, niet drinken voor je 

18e. Met name dus interessant voor ouders van kinderen in 

groep 7 en 8 van de basisschool, waarbij het puberbrein al 

begint te ontwikkelen. 

Meer informatie is te vinden op de website 

www.goedgespreknix18.nl Via deze website kan men zich ook 

aanmelden voor de online informatieavond. Op deze website 

kan ook alvast het online magazine bekeken worden, 

boordevol informatie en tips.  

 

Wisse Kids Run 

Na twee jaar kan de Wisse Kids Run, onderdeel van de Bolidt 

Inner Circle Run, weer plaatsvinden. Inschrijven moeten de 

kinderen zelf doen. Een brief hebben de kinderen inmiddels 

ontvangen. Dat moeten ze wel voor een bepaalde datum 

doen, want dan hebben ze een startnummer met hun naam 

erop. Inschrijven kost niets, maar het zou leuk zijn als de 

kinderen voor hun prestatie gesponsord worden. Dit kan via 

cash geld, maar ook via een QR-code. Dat staat in de brief. 

De strookjes en het sponsorgeld moeten de kinderen uiterlijk 

dinsdag 24 mei bij de leerkracht inleveren. De dag erop wordt 

het centraal opgehaald door de organisatie. Ook een redelijk 

aantal leerkrachten loopt mee. De meeste met de 5 kilometer, 

maar meester Roy gebruikt de eerste vijf kilometer als 

opwarmrondje en gaat vervolgens om de tien kilometer af te 

maken in een recordtijd. Hij streeft naar 50 minuten. Dit kan 

alleen met heeeeeel veel aanmoedigen van kinderen en 

ouders natuurlijk. Wij hopen dat veel kinderen mee gaan 

lopen met de Kids Run. 

 

 

 

 

We hebben je hulp nodig voor  

een ANWB Verkeersplein 

Stem vóór 25 mei op onze school  

via anwb.nl/verkeerspleinen Enige tijd geleden heeft de 

verkeerscommissie van SOL Admiraal Krommeweg ons 

aangemeld voor mooi ANWB Verkeersplein. Bij deze 

aanmelding allerlei motivatiestukken en nu kregen we te 

horen dat SOL Krommeweg genomineerd voor een ANWB 

Verkeersplein, een plein waar onze kinderen in een veilige 

omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende 

verkeerssituaties. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Er 

wordt namelijk per provincie maar één plein vergeven. Om het 

verkeersplein te winnen, is het belangrijk dat we zoveel 

mogelijk stemmen werven. Help je ons mee? Stem vóór 25 

mei op onze school via anwb.nl/verkeerspleinen 

Als je op de link klikt, zie je een wolkje ‘stemmen’. Vervolgens 

bovenaan SOL intypen en op ‘zoek’ klikken. Dan zie je al direct 

SOL Krommeweg verschijnen. Dat scheelt wat scrollen. Wij 

zouden het fijn vinden als u dit bericht zou willen delen. Of 

familieleden, buren, vrienden et. inseinen dat zij even een 

stem kunnen uitbrengen. Alvast enorm bedankt.  

 

Schoolreizen 

Na twee jaar niet op schoolreis te zijn geweest staan de 

schoolreizen en het kamp weer op de planning. De groepen 3 

t/m 7 gaan op diverse dagen leuke uitstapjes maken. De 

kinderen van de groepen 8 gaan na Pinksteren vier dagen op 

kamp.  

 

Nieuwe personeelsleden 

Achter de schermen zijn we al een tijd volop bezig met de 

organisatie voor volgend schooljaar. In één van de weken 

voor de zomervakantie ontvangt u de indeling voor volgend 

schooljaar. Wij zijn wel trots dat we alvast kunnen melden dat 

we de juffen Manon, Tess en Angelique hebben kunnen 

vastleggen voor het komende schooljaar. Een nadere 

kennismaking met deze juffen volgt in het nieuwe schooljaar.  

 

 

 

http://www.goedgespreknix18.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanwb.nl%2Fverkeerspleinen%3Ffbclid%3DIwAR3OKnZD_OFct5bKdPEdMx_sNfYVyJ1QwGfCe9ZGOnwxnwMq2LlnIpevwpo&h=AT06cCCgiVbomjHjoNgEoNJ_M5TN3ns6NmsOIeF2q-LAcWFzc6UOigBZKge0h5kOlWGklenZ3M4zPcPucAbeKPGWk7FMaL-zPz06MV0QRuNFk_1pCYSBAUBgo7if8s6m9F-P&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3P03zK-AFi3C5MulgvQd0f2KHImURi0zW8J5YSijZShf3qRW93GEPg_AalYGxAoFVBMDRpQgCPGLjV3u3FhI6wyEGwP2tOusYsOiyxbcirRW4aAarglb0uD4kvxfVdwGd8FZNbiGu7_diICNVeb7cac2vssMK29H11BftaWK_4g24tP2y0KcYonEqA7gzUGV9ZwEu1
http://anwb.nl/verkeerspleinen?fbclid=IwAR3iMmL-Q7446JMmq-toIwFq_XJVsVCo7vMuu-y8Z-wEcUz8qguOyw-cDEk


 

 
 

 

Verwenuurtje bij de kleuters 

Wat een gezelligheid in de kleutergroepen tijdens het 

verwenuurtje. Wat hebben de kinderen hun best gedaan om 

alle moeders, oma’s en andere familieleden zo mooi en 

ontspannen mogelijk weer mee naar huis te laten gaan. Het 

verwenuurtje hadden alle ouders nog te goed in verband met 

moederdag.  

 

Voetbalfinales 

Woensdag 18 mei staan de regiofinales van het 

schoolvoetbal op het programma. In Sliedrecht spelen de 

jongens en meisjes van de groepen 7 en 8. In Tilburg gaan de 

meiden van de groepen 5 en 6 het opnemen tegen de 

kampioenen van andere gemeentes.  

 

Pubquiz personeel 

Vrijdag 13 mei wordt er door de collega’s van SOL Admiraal 

Krommeweg heel fanatiek gestreden tijdens een Pubquiz. 

Heel veel leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan de 

strijd aan met elkaar. Maar behalve de eer van het winnen 

staat de gezelligheid natuurlijk voorop. 

 

Geen eindfeest, wel een feestelijke dag 

Voor dit schooljaar hebben we besloten 

 om geen groots eindfeest te houden.  

We gaan op de afsluitende donderdag,  

samen met de dames van de AC een heel  

leuke dag organiseren voor de kinderen. Een speciale 

commissie is bezig met de organisatie. Voor volgend 

schooljaar staat het eindfeest natuurlijk wel weer in de 

planning. 

 

Wandelende takken bij BSO het Haaienhonk 

Binnen het ‘Groene’ thema van de BSO van SOL Admiraal zijn 

de kinderen druk bezig met de natuur. Sinds deze week zijn er 

2 nieuwe bewoners op de BSO… Maak kennis met de 

wandelende takken! Het was nog even een discussiepunt wat 

de namen zouden worden, maar Wandel en Tak heeft net 

verloren van… Tikkie en Takkie!!! De kinderen zullen de 

komende tijd goed voor ze gaan zorgen 

 

Parkeren bij Gezondheidscentrum De Zeester 

Er wordt regelmatig geconstateerd dat ouders die hun kind 

naar SOL Admiraal brengen de auto parkeren op de 

parkeerplaats van gezondheidscentrum de Zeester. Dat is 

uiteraard niet de bedoeling. De parkeerplekken zijn alleen 

bestemd voor mensen, soms slecht ter been, die een bezoek 

brengen aan De Zeester. Wij hopen op uw begrip en 

verzoeken u de auto elders te parkeren.   
 

Scholensportdag 

De jongens en meiden van de groepen 7 en 8 hebben vrijdag 

13 mei een scholensportdag. In gemengde groepen gaan zij 

kennismaken met vijf verschillende takken van sport. Het zal 

die ochtend een drukte van belang zijn op alle velden, 

gymzalen, grasvelden etc.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Coach en opleider in de school 

De 2e groep van leerkrachten heeft het certificaat coach en 

opleider in de school behaald. Zij begeleiden aankomende 

leerkrachten bij het praktijkdeel van hun opleiding. Op SOL 

Admiraal Krommeweg starten na de zomer ruim 20 nieuwe 

studenten om het vak te leren en om in de toekomst ons 

team uit te breiden. 

 


