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OUDERS
Verkeersexamen groepen 7 en 8
Vorig schooljaar kon het praktisch verkeersexamen voor de
groepen 7 niet doorgaan. Dit jaar dreigde het ook weer
in het water te vallen, maar er is toch een datum gevonden
om het in Hendrik-IdoAmbacht te kunnen laten
plaatsvinden. Op dinsdag
1 juni gaan de groepen 7
en 8 hun kennis in de
praktijk laten zien. Zij
zullen op die dag
zelfstandig een
uitgezette route gaan
rijden. Langs de route zullen begeleiders staan om te kijken

of de kinderen de verkeersregels goed hanteren. In de weken
ervoor wordt in de groepen het theoretisch examen afgelegd.
De boekjes met examenvragen zijn aangevraagd.

Ambachtse Maatjes

Actie Stibat

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een nieuw project
gestart: ‘Ambachtse maatjes’. Ambachtse Maatjes is een
project voor en door jongeren, waarbij de jongeren elkaar
gaan helpen en ondersteunen. Dit project is opgezet door het
Jongerenwerk en Hi5Ambacht, in opdracht van de gemeente.
Samen slaan zij de handen ineen om dit project tot een
succes te maken.

Een goed milieu begint bij jezelf. Dit is
een veel gehoorde kreet. Maar het is
ook zo natuurlijk. Als we met elkaar aan
bepaalde dingen denken, dan kunnen we heel wat
bereiken. Bijvoorbeeld met het inzamelen van batterijen.
Iedereen gebruikt wel apparaten waar batterijen in gaan. Denk
bijvoorbeeld aan een klok, achterlichten van fietsen,
draagbare radiootjes etc, etc. Soms worden deze batterijen
gewoon bij het normale afval gestopt. Maar het is natuurlijk
veel verstandiger om dit in te leveren bij een speciaal
inzamelpunt. Ook op school kunnen de batterijen worden
ingeleverd. Op SOL Admiraal staat de speciale ton bij de
kleutergroepen, terwijl hij bij SOL Krommeweg in de centrale
hal staat.

Wat is Ambachtse maatjes?
Ambachtse maatjes is een nieuw project waarin jongeren in
de leeftijd 10-28 jaar zich kunnen aanmelden als maatje of als
jongere met een hulpvraag. Het project biedt jongeren de
mogelijkheid om elkaar te helpen.
Alle jongeren verdienen een maatje waarmee zij het verschil
kunnen maken en waardoor ze (weer) gezien worden. De
maatjes staan dichtbij de jongeren en geven vertrouwen.
Voor jongeren is het vaak lastig de juiste en laagdrempelige
ondersteuning te vinden. Een maatje is een andere jongere
en sluit daardoor goed aan bij de omgeving en
belevingswereld van de jongere.
Maatjes gezocht
Op dit moment wordt er druk gezocht naar maatjes, zodat er
een team aan maatjes gevormd kan worden. Maatjes kunnen
zich aanmelden door een mail te sturen naar
ambachtstemaatjes@hi5ambacht.nl.
Meer informatie over wat een maatje precies is en hoe je je
kunt aanmelden is te vinden op
https://www.hi5ambacht.nl/ambachtse-maatjes/ en op
https://jongerenwerkhia.nl/ambachtsemaatjes/.
Contactgegevens:
Iris Houtman
06-21947442

Ellen Verschoor
06-10657669

Eindfeest
Met elkaar kijken we terug op een heel apart schooljaar. Door
alle perikelen rondom COVID-19 was het vrijwel elke dag
schakelen. Dit voor directie, leerkrachten, kinderen, maar ook
voor ouders. Van het ene op het andere moment kon er een
klas in quarantaine moeten. Gelukkig hebben we de periode
van thuiswerken met elkaar op een prima wijze opgelost.
Ook veel activiteiten konden niet doorgaan. Sporttoernooien,
vierdaags kamp groep 8 etc.
Maar gelukkig konden we een aantal activiteiten wel door
laten gaan. Bijvoorbeeld het verkeersexamen en de musicals.
In welke vorm? Dat is schakelen tot de laatste dag.
Met ons volle verstand hebben we wel besloten om het
eindfeest van dit schooljaar niet door te laten gaan.
Waarschijnlijk zal iedereen wel begrijpen dat we dat risico niet
moeten lopen met elkaar.

Gezocht…
Voor de verkeerscommissie
zijn wij op zoek naar
ouders van SOL
Krommeweg. Samen met
de andere leden van de
verkeerscommissie helpt u
de school m et het
bedenken en begeleiden
van verkeersactiviteiten.
Ongeveer 4 keer per jaar
komt de commissie bij elkaar om te vergaderen en bespreken
wat er moet gebeuren op het gebied van de
verkeersveiligheid. Dus bent u de ouder die het leuk vindt om
actief bezig te zijn voor de school van uw zoon/dochter, meld
u dan aan bij de leerkracht van uw kind.

Voel je Sterk
De groepen 5 tot en met 8 hebben de
afgelopen weken de lessen van Voel je
Sterk gevolgd.
Het was oud-leerling Patrick die deze lessen
vol enthousiasme gaf. Tijdens de lessen werden diverse
thema’s behandeld: samenwerking, weerbaarheid,
zelfvertrouwen, etc. De kinderen vonden het elke keer weer
enorm leuk en wat werd er fanatiek geoefend.

Musicalavonden groepen 8
De kinderen van de groepen 8 kijken reikhalzend naar hun
eindmusical. In de drie groepen hebben de juffen en meester
het script eerst goed doorgenomen. Daarna hebben de
kinderen allemaal auditie gedaan voor de rol/rollen die zij
willen spelen. De musical, met de titel Offline, is
traditiegetrouw geschreven door meester Roald. Ook de
liedjes van de musical heeft hij zelf gecomponeerd. Chapeau
hoor. Na de audities zijn de liedjes regelmatig door het hele
gebouw te horen. Wat een enthousiasme spat er van af bij
het oefenen. In welke vorm de voorstellingen gaan
plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Dat hangt
natuurlijk van allerlei maatregelen af van hogerhand. Maar
één ding is duidelijk: de kinderen hebben er enorm veel zin in
en gaan er echt een feestje van maken. Groep 8B bijt de spits
af en speelt, in ons eigen Brontheater, op donderdag 8 juli.
Op maandag 12 juli is het de beurt aan groep 8A en groep 8C
sluit de rij op dinsdag 13 juli. Wij wensen de kinderen en de
leerkrachten natuurlijk heel veel succes bij het instuderen van
deze fantastische musical.

Verhuizingen in volle gang
De verhuizing van de groepen 3 t/m 6 is in volle gang.
Inmiddels hebben de groepen 5 en 6 hun nieuwe lokaal al
betrokken. Enorm veel dank aan de stoere vaders en moeders
die hun spierballen hebben getoond.
De groepen 3 en 4 zullen de komende weken de overstap
gaan maken. Ook dan zullen we weer een beroep doen op
ouders om alles even over te brengen richting de nieuwe
lokalen. De leerkrachten zullen ‘de verhuisdagen’ met de
ouders communiceren, zodat alle spierkracht weer gebundeld
kan worden.

