
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Kijkmiddag 

Wat was het druk op de kijkmiddag. In iedere groep stonden 

de ouders, maar ook opa’s en oma’s te luisteren naar de 

dingen die hun kind aan hen vertelde. In sommige groepen 

werden de ouders op de proef gesteld middels een Kahoot. 

Zeker de opa’s en oma’s stonden soms versteld van alle 

digitale dingen. Kortom: een geslaagde kijkmiddag. 

 

MediaMasters 

De groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan het interactieve 

programma MediaMasters. Gedurende vijf spelrondes werd 

in de Week van de Mediawijsheid van alles verteld omtrent 

digitale activiteiten. Het spel was mooi opgezet en er werd in 

de diverse groepen gestreden om de te verdienen punten. 

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er ook goede 

gesprekken uit voortvloeiden.  

 

Inloopavond 

Maandag 14 november staat er een inloopavond omtrent de 

nieuwbouw van SOL Admiraal op het programma. 

Uitnodigingen zijn al verstuurd. Op deze avond hoopt het 

bestuur duidelijkheid te krijgen over de laatste punten, zodat 

er daarna spijkers met koppen geslagen kunnen worden.  

 

Uiteraard wordt u als ouders via een regelmatig 

nieuwbouwbulletin op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen door Wouter de Roon. 

 

Rapportavonden 

De week van 21 tot en met 24 november is de week van de 

rapporten. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 ontvangen 

dan hun rapport. Via Parro zijn de gesprekken inmiddels 

ingevuld. Natuurlijk hopen we op goede gesprekken. Mocht 

een gesprek langer duren dan de ingeplande tijd, dan vragen 

wij u om een vervolgafspraak te maken. Anders zitten andere 

ouders te wachten. 
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Winter3Daagse 

Als SOL Admiraal / SOL Krommeweg sluiten wij aan bij de 

fantastische actie die opgezet wordt om de voedsel- en 

kledingbank te steunen. In Zwijndrecht en Hendrik-Ido-

Ambacht doen maar liefst 28 scholen mee aan deze 

fantastische actie. Grote motor achter deze Winter3Daagse is 

ATOS RTV.  

De Winter3Daagse wordt dit jaar van 15 t/m 17 december 

gehouden in de ATOS studio in Zwijndrecht. Dagelijks van -

7.00 tot 19.00 uur. Gedurende deze dagen zijn er interviews 

met speciale gasten, optredens van bekende artiesten en 

worden er in de regio’s acties gehouden.  

 

Wat houdt de scholenactie in? 

Vanaf dinsdag 6 december wordt in iedere groep een 

speciale doos neergezet. Het is de bedoeling dat deze dozen 

gevuld worden met allerlei producten. Iedere groep zal 

ongetwijfeld ludieke acties ontplooien om deze actie te 

promoten. Wat zou het toch fantastisch zijn als we als SOL 

Admiraal / SOL Krommeweg minimaal 1 a 2 dozen per groep 

kunnen vullen met producten.  Per kind een product is al 

gauw 750 producten voor heel SOL Admiraal / SOL 

Krommeweg. Maar twee producten per kind betekent …….. 

jawel 1500 producten. Een actie die wij als SOL enorm 

ondersteunen en die in deze drukke tijd ook niet al te veel 

inspanning van een ieder vergt. De kinderen kunnen thuis 

samen met ouders de keuken- of voorraadkast opruimen, er 

kunnen producten gevraagd worden bij buren, kennissen, 

vrienden, opa/oma en andere familieleden.  

Alle dozen worden door mensen van de voedselbank in de 

week van 14 december weer opgehaald. Dus het zou heel fijn 

zijn om de producten vooral in de eerste week ( 6 t/m 9 

december) in te leveren. Dan heeft onze eigen duizendpoot 

Erik nog even de tijd om alle dozen in te pakken etc. Een paar 

dagen later worden de dozen opgehaald. 

 

 

 

 

Even voorstellen: Eveline Bierling 

Ik ben Eveline Bierling en ben 31 jaar oud  

en woon zelf in Rotterdam. Voorheen  

heb ik 12 jaar lang in de kinderopvang  

gewerkt in Rotterdam Zuid. Hier heb ik de  

nodige ervaring opgebouwd en die neem ik mee hierheen.  

In mijn vrije tijd lees ik graag boeken, doe ik aan Crossfit, 

kook ik graag, maak een wandeling in de natuur of ga ik 

lekker uit eten.  

Maandag 31 oktober ben ik gestart als Manager en 

Pedagogische Coach van de dagopvang.  

Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op 

de Dagopvang en ben voor u het aanspreekpunt samen met 

SOL Manager 0-6jaar Evelien Korteland. 

Voor vragen en dergelijke ben ik aanwezig op: maandag, 

dinsdag, woensdag en vrijdag. 

 

 

SOLve!IT-lessen 

Iedere week gaan er groepen naar SOL Admiraal om daar een 

fantastische les te krijgen van meester Roald. Tijdens de 

lessen SOLve!IT staan de 21-eeuwse vaardigheden centraal. 

Zo gaan de groepen 7 bijvoorbeeld aan de slag met het 

maken van een trailer van een zelfverzonnen film. Er worden 

dan in en rond de school eerst heel wat filmfragmenten 

geschoten. Daarna worden deze fragmenten op de computer 

gezet. Teksten erbij, mooie overgangen maken en tot slot ook 

nog passende muziek “eronder” zetten. En wat is het steeds 

weer mooi om te zien hoe snel en goed de kinderen dit 

oppakken.   



 

 
 

 

Film Faker van groep 6 SOL Admiraal in première bij 

Pathé De Kuip 

Een jarenlange traditie van meester Roald van der Laan, 

leerkracht van SOL Admiraal Krommeweg, kreeg dit weekend 

wel een extra dimensie. De speelfilm die hij aan het eind van 

het schooljaar van en met zijn groep maakt ging in première. 

Normaal gesproken in het eigen Brontheater van SOL 

Admiraal Krommeweg, maar dit keer in een bioscoopzaal van 

Pathé De Kuip. 

“Zo’n achttien jaar geleden ben ik begonnen met het maken 

van een speelfilm met mijn klas. In de laatste maanden van 

het schooljaar ben ik elke dag wel bezig met het schieten van 

diverse filmfragmenten. In de zomervakantie en de weken 

daarna stort ik me dan op al die fragmenten om er een 

geheel van te maken. Behalve de filmfragmenten moet er 

natuurlijk ook muziek onder gemonteerd worden en nog veel 

meer”, vertelt de creatieve Roald. “En bij iedere film probeer 

ik ook een bepaald thema centraal te stellen. Dat bedenk je 

natuurlijk vooraf. Ieder kind is weleens niet zichzelf in 

bepaalde situaties. Dan faket iemand zijn gedrag. Vandaar 

dat ik op de titel Faker kwam”, gaat Roald verder.  

Toen de film grotendeels klaar was, kwam de vader van één 

van de leerlingen, naar Roald toe. “Hoe zou je het vinden als 

we de film in een echte bioscoop in première zouden laten 

gaan? Als werknemer binnen Pathé De Kuip kan ik dat 

regelen. Dat antwoord was natuurlijk snel gegeven”, zegt 

Roald. 

En dit weekend was het zover. Jeffrey, de vader van leerling 

Kyan, had bioscoopzaal 8 geregeld. Alle leerlingen hadden 

een rol in de film en kwamen als echte filmsterren naar de 

première. Sommigen zelfs in gala. Die kinderen mochten ook 

nog een aantal familieleden meebrengen. Ook waren er 

juffen en meesters aanwezig. De kinderen kregen allemaal 

popcorn en drinken voor tijdens de film.  

 

 

 

 

 

 

Vanaf minuut één zat echt iedereen geboeid te kijken. Het 

thema kwam zeer goed tot zijn recht. Het was goed te zien 

dat kinderen buitengesloten werden en hoe daar op werd 

gereageerd. Ook zijn kinderen soms zichzelf niet om er maar 

voor te zorgen dat ze bij een bepaald groepje kunnen horen. 

Het thema kwam zo goed tot uiting in de film dat menig 

traantje vloeide in de zaal. Een trotse directeur Wouter de 

Roon zei dan ook vanuit zijn hart: “Hier kunnen geen honderd 

lessen Sociaal Emotionele Ontwikkeling tegenop. Hier hebben 

de kinderen het hun hele leven nog over.” 

Na afloop van de film werden alle kinderen naar voren 

gehaald en kregen zij een Oscar uitgereikt voor hun 

acteertalenten. Ook een bedankje voor vader Jeffrey was 

meer dan op zijn plaats. Voor de kinderen is dit iets wat ze 

voor altijd bijblijft. 

Meester Roald, de kinderen, de ouders, de aanwezige 

familieleden en de collega’s waren allemaal vol lof. Eigenlijk 

kunnen zij maar één woord zeggen: GRANDIOOS. 

 

Sintviering 

De jaarlijkse Sintviering is op 5 december. De feestelijkheden 

vinden in de ochtend plaats. De middag op 5 december zijn 

de kinderen vrij.  

Wij hopen dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 heel veel 

plezier beleven met Sint en de Pieten. En in de groepen 5 t/m 

8 staan de surprises en gedichten natuurlijk centraal.  

 

 

Voorleeswedstrijd 

Wat wordt het komende week spannend voor de 

voorleeskampioenen van de groepen 5 t/m 8. Zij gaan in twee 

finales strijden om de titel voorleeskampioen van de groepen 

5 en 6 en voorleeskampioen van SOL Admiraal Krommeweg. 

De winnaar van de finale bij de groepen 7 en 8 gaat namelijk 

door naar de voorronde van de Nationale 

Voorleeskampioenschappen.  

Een volwassen jury, allemaal oud-leerkrachten, gaan de 

kinderen beoordelen op hun voorleescapaciteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ontruimingsoefening SOL Krommeweg 

Vrijdag 11 november hebben we op SOL Krommeweg een 

ontruimingsoefening gehouden. Het hele gebouw is onlangs 

voorzien van een nieuw brandmeldingssysteem en het was 

dus tijd om dit eens goed uit te testen. Na de druk op de 

knop gingen de alarmen in alle ruimtes af. Een kabaal van 

jewelste. Drie personen gingen vervolgens kijken hoe de 

ontruiming verliep. Eveline bij de kinderopvang en Wouter en 

Ruud bij de twee vleugels van onderwijs. Het was mooi om te 

zien hoe snel iedereen op de juiste plek stond. Ongetwijfeld 

gaan we in het voorjaar, op een andere dag, nogmaals 

oefenen. Waarom een tweede keer? Er werken dan andere 

mensen en bij de kinderopvang zijn dan ook andere kinderen 

aanwezig. 

 

Luxe verzuim en extra verlof 

Bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) kunt u 

terecht voor informatie en advies over leerrecht, extra verlof, 

vrijstelling, schoolverzuim en kwalificatieplicht. We hebben 

aan de start van dit schooljaar gemerkt dat wij vanuit school 

veel meldingen hebben gekregen van luxe verzuim. We 

willen dit graag voorkomen door uit te leggen wat luxe 

verzuim is en hoe u problemen hiermee kunt voorkomen.  

Luxe verzuim  

Luxe verzuim is de afwezigheid van kinderen onder 

schooltijd, bijvoorbeeld vanwege een vakantie of gezinsuitje, 

zonder toestemming van de schooldirecteur (t/m 10 dagen) 

of van LVS (bij 11 dagen en meer). Als het om één dag gaat 

en het een eerste melding betreft, volgt er een gesprek. U 

ontvangt dan een waarschuwing. Gaat het om twee dagen 

schoolverzuim of meer, of betreft het een tweede melding? 

Dan wordt er door de LVS-consulent een proces-verbaal 

opgemaakt. Dit leidt tot strafvervolging en vaak tot een 

boete, opgelegd door het Openbaar Ministerie. De scholen 

zijn wettelijk verplicht om schoolverzuim bij ons te melden. 

 

 

 

 

 

Voorkom problemen  

In de praktijk merken we dat er veel  

vragen zijn over wanneer extra verlof is  

toegestaan. Het krijgen van extra verlof  

betekent dat uw kind toestemming krijgt van de 

schooldirecteur of van LVS om afwezig te zijn onder 

schooltijd. De directeur moet zich bij het geven van extra 

verlof houden aan de leerplichtregels. Via deze link komt u 

terecht bij onze folder over wanneer extra verlof is 

toegestaan. Wij adviseren u om eerst toestemming te krijgen 

voor extra verlof voordat u uw boekingen doet. Kunt u, 

vanwege de specifieke aard van uw beroep, in een heel 

schooljaar niet twee weken aaneengesloten op vakantie als 

gezin? Dan zou u een vrijstelling voor extra vakantiedagen 

buiten de schoolvakantie kunnen krijgen. Beroepen die te 

maken hebben met seizoensgebonden werk, zoals in 

sommige toeristische bedrijfstakken of in de agrarische 

sector, vallen hier bijvoorbeeld onder. Het extra verlof kan  

echter niet plaatsvinden in de eerste twee  

lesweken van het schooljaar. In de  

volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof 

verleend: - Familiebezoek in het buitenland; - Goedkope 

tickets in het laagseizoen; - Omdat de tickets al gekocht zijn, 

of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; - 

Verlof voor een kind omdat andere kinderen al vrij zijn of nog 

vrij zijn; - Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met 

verkeersdrukte; - Verjaardagen; - Sabbatical; - Verre 

wereldreis. Let op: mocht u onbedoeld te laat terugkeren van 

vakantie, dan kan de schooldirecteur of de LVS-consulent u 

vragen om bewijsstukken van bijvoorbeeld ziekte van een 

gezinslid of oorspronkelijke tickets. Zorg dus dat u deze 

gegevens bewaart.  
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