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Continurooster vrijdag 15 oktober 

De groepen 5 t/m 8 hebben vrijdag 21 oktober een 

continurooster. De lessen beginnen gewoon om 08.30 uur en 

gaan door tot 14.00 uur. Er wordt natuurlijk wel even een 

pauze ingelast om lekker te eten. Om 14.00 uur begint dan 

voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de herfstvakantie. 

 

Contactavonden waren een succes 

Na de informatieavond van enkele weken geleden waren er 

nu de contactavonden. Vanaf de groepen 3 met de kinderen 

erbij. Veel gesprekken waren enorm leuk en vaak was de 

inbreng van het kind best groot. Maar bij sommige kinderen 

bleek het wellicht toch wel lastig om zo te praten met de 

leerkracht en ouders erbij. De ingeplande tien minuten waren 

soms nog te kort. En dat is een teken dat de gesprekken in 

ieder geval niet stilvielen. In de bovenbouw moesten de 

kinderen ook veel over zichzelf en hun positie in de groep 

spreken.  

 

Danslessen DusDans 

Onder leiding van zeer enthousiaste dansdocenten van 

DusDans  hebben de kinderen twee danslessen gevolgd. 

Tijdens de lessen stond Hiphop centraal. Het was mooi om te 

zien hoe snel de kinderen bepaalde moves kunnen nadoen.  

 

Ook het improviseren en samenwerken was een belangrijk 

onderdeel. Kortom: heel leuke lessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond nieuwbouw SOL Admiraal 

Begin november vindt er een tweede informatieavond plaats 

over de nieuwbouw van SOL Admiraal. Vragen kunnen dan 

door de aanwezige deskundigen worden beantwoord.  
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Dag van de SOL-medewerker 

In het hele land heb je natuurlijk een dag van de leerkracht, 

maar ook een dag van de pedagogisch medewerker. Als SOL 

Ambacht hebben we een tijd terug gekozen voor een nieuwe 

naam: De Dag van de SOL-medewerker. En dan wordt ook 

iedereen binnen SOL Ambacht op gepaste wijze bedankt. 

Denk aan de leerkrachten, pedagogisch medewerkers, 

overblijfouders, LIO-stagiaires etc.  

 

GGD bezoekt  Kinderdagverblijf Krommeweg 

De laatste jaren hebben we als organisatie enorm veel 

geïnvesteerd in alle facetten van de Kinderopvang. Dan moet 

gedacht worden aan documenten up-to-date, alles in de 

groepen volgens de laatste richtlijnen, personele bezetting, 

veiligheid etc etc. En dan kan je als organisatie denken dat je 

het in orde hebt, maar het is tenslotte de GGD die dat 

bepaalt. En wanneer de GGD langs komt voor een inspectie, 

weet je nooit. Nou ja, soms heel kort van te voren. En deze 

week stond de GGD dan met observatielijsten, inspectielijsten 

en nog meer bij Kinderopvang Krommeweg. Gedurende de 

hele dag werd naar alles gekeken. En aan het eind van de 

dag kregen we te horen dat het allemaal in orde was. Prima 

dus.  

 

Hi5 12+ (groep 8) 

Ben je creatief en gek op spelletjes? Wat is er dan leuker dan 

je eigen bordspel ontwerpen? 

In 4 lessen gaan we van het begin tot het einde naar eigen 

inzicht een nieuw bordspel ontwerpen.  

Ga jij de uitdaging aan?! Geef je op via 

https://www.hi5ambacht.nl/activiteit/709/hi5-12-workshop-

maak-je-eigen-bordspel/  

 
 

 

 

 

 

 

KunstKids in een nieuw jasje! 

Vind uw kind van alles leuk op cultureel gebied, denk aan 

dans, theater en muziek, maar kan hij/zij niet kiezen tussen al 

deze leuke activiteiten? Dan is de vernieuwde opzet van 

KunstKids de uitkomst! 

In zeven weken tijd krijgt uw kind zeven verschillende culturele 

workshops gegeven door vakdocenten van verschillende 

verenigingen. Kinderen kunnen op deze manier kennismaken 

en eventueel doorstromen naar de juiste culturele 

vereniging. De eerst volgende periode van KunstKids start de 

tweede week na de herfstvakantie. Bij de start van KunstKids 

ontvangt uw kind een boekje met alle informatie over de 

workshops en contactgegevens van de verenigingen.  

Alvast een tip van de sluier… workshop grafisch design, 

workshop zingen en nog veel meer leuks!  

Opgeven kan via www.hi5ambacht.nl  

 

Herfstvakantie met Hi5Ambacht            

Woensdag 26 oktober: Heel Ambacht straalt! 

Kun jij super goed knutselen en maak jij vaak de mooiste 

kunstwerken? Nu het weer langer donker is, kunnen we wel 

wat extra lampionnen gebruiken! Maak van de bij het kantoor 

van Hi5Ambacht opgehaalde glazen pot en knutselpakketje 

een prachtige lampion. Je mag natuurlijk ook zelf van alles 

toevoegen om er een prachtige lampion van te maken.  

Op donderdag 27 oktober worden alle potten tentoongesteld 

bij Bibliotheek Aanzet.  

Donderdag 27 oktober: Vossenjacht  

Ben jij een echte speurneus? Kun jij doormiddel van 

aanwijzingen de vossen vinden die verstopt zijn? Vind je het 

leuk om daarbij een stukje te steppen of fietsen door 

Ambacht? Geef je dan op voor de vossenjacht!  

Check snel de website om je op te geven 

www.hi5ambacht.nl/activiteiten  

 

De Krabbetjes, kinderopvang SOL Admiraal, bestaat 

vijf jaar 

Deze week is het vijf jaar geleden dat op SOL Admiraal 

gestart werd met De Krabbetjes. Inmiddels is de 

kinderopvanggroep De Krabbetjes niet meer weg te denken 

binnen de organisatie. En wie “jarig” is trakteert natuurlijk. Er 

zal een klein feestje gevierd worden.  

 

Juf Marley en juf Sanne weer terug 

Voor de vakantie zagen we de juffen Sanne en Marley nog 

met een dikke buik rondlopen. Inmiddels zijn beide juffen 

bevallen en zit het verlof er al weer op. Beide kersverse 

moeders lopen dus weer stralend rond op SOL Admiraal 

Krommeweg. 

 

 

 

https://www.hi5ambacht.nl/nieuws/nieuwsarchief-2022/kunstkids-in-een-nieuw-jasje-/
http://www.hi5ambacht.nl/
http://www.hi5ambacht.nl/activiteiten


 

 
 

 

Faker, de film van groep 6C, bij Pathé in première 

Vorig schooljaar heeft meest Roald met de kinderen van zijn 

groep de film FAKER gemaakt. Dit is een jaarlijkse traditie. In 

de zomervakantie gaat meester Roald dan met het 

filmmateriaal aan de slag om er een echte speelfilm van te 

maken. En nu dan de aankondiging van de première. En dit 

jaar een wel een bijzondere première. Deze gaat plaatsvinden 

in -geloof het of niet- Pathé de Kuip op 6 november. Met 

grote dank aan de vader van Kyan hebben we voor elkaar 

weten te krijgen dat de film exclusief voor de kinderen van 

de groep en ouders/verzorgers vertoond gaat worden in een 

échte bioscoopzaal. Ook zullen er natuurlijk leerkrachten naar 

deze voorstelling gaan. Hoewel meester Roald al heel wat 

heeft meegemaakt op creatief gebied is dit voor hem 

natuurlijk helemaal te gek, want nog nooit eerder werd een 

klassenfilm (die hij al járen maakt aan het eind van elk 

schooljaar) in een échte bioscoop vertoond..!  

Het feestje wordt nog mooier: alle kinderen, ouders en 

leerkrachten krijgen een drankje en popcorn aangeboden. 

Wat een fantastische samenwerking met Pathé De Kuip zeg. 

 

Geslaagde Kinderboekenweek 

Maar liefst tien dagen volop activiteiten rondom de jaarlijkse 

Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema “Gi-Ga-Groen”. 

Het lied rondom dit thema was regelmatig in de gangen te 

horen. Er zijn heel veel activiteiten geweest. Een kleine greep 

uit het hele scala: een schrijfster in diverse groepen, 

Webkwesties rondom duurzaamheid, veel voorlezen, de 

boekendoos, voorleeskampioenschappen, de boekenloop, 

een bezoek aan de bibliotheek, knutselactiviteiten en filmpjes 

maken met en door de kinderen. Heel leuk waren ook de 

diverse theaterbezoekjes aan Cascade. En de kinderen van de 

groepen 3 sloten de Kinderboekenweek af met een eigen 

theatervoorstelling. Die werd gehouden in ons eigen 

BronTheater. De voorleeskampioenen van de groepen 5,6, 7 

en 8 gaan in ons eigen Brontheater nog de strijd met elkaar 

aan.  

 

De winnaar bij de groepen 7 en 8 gaat 

 SOL Admiraal Krommeweg  

vertegenwoordigen bij de regionale  

voorronde van de nationale  

Voorleeskampioenschappen. 

 

Boekenloop 

Twee dagen lang een Boekenloop. Als afsluiting van de 

jaarlijkse Kinderboekenweek. Van de opbrengst worden 

mooie nieuwe bibliotheekboeken, Engelse boeken en 

prentenboeken gekocht. Een doel van de opbrengst is 

bestemd voor Stichting RopaRun, een stichting die 

ongelofelijk goed werk doet voor mensen die het moeilijk 

hebben door de alom bekende slopende ziekte.   

Telkens werd er in twee groepen gelopen. Dus steeds waren 

er ongeveer 50 a 60 kinderen aan het lopen. Deze werden 

flink aangemoedigd door hun ouders en andere aanwezigen. 

Vooraf aan het rennen eerst een warming-up. Die werd 

verzorgd door kinderen van de groepen 8. Daarna tijd voor 

het echte werk. Na het startschot ging iedereen zo veel 

mogelijk rondjes lopen. De speciale hazen waren ervoor om 

chaotische toestanden in de eerste 200 meter te voorkomen. 

Onze eigen mascotte Admiraal Krommeweg kwam ook een 

kijkje nemen. Na afloop was er voor de kinderen een lekker  

 



 

 
 

 

stuk fruit en een flesje water. Dit in het kader van SOL is 

Gezond. Geheel in stijl van de Kinderboekenweek kregen de 

kinderen na afloop ook nog een boekenlegger, waar onze 

eigen Admiraal op staat afgebeeld. 

 

 

 
 

SOLve-IT lessen weer van start 

De eerste groepen hebben alweer met vol enthousiasme een 

gave SOLve-IT les van meester Roald gekregen. Het is telkens 

weer zo gaaf om te zien hoe de kinderen de nieuwe 

technieken snel oppikken. En veel kinderen passen de 

techniek vervolgens thuis ook weer toe. Heel leuk en 

natuurlijk enorm leerzaam. Een mooi voorbeeld was te zien 

bij het maken van de afsluitende film van de 

Kinderboekenweek. Dit filmpje werd gewoon door kinderen 

in elkaar gezet. Schitterend om te zien. De SOLve-IT lessen 

zijn lessen waarbij de 21Eeuwse vaardigheden worden 

aangeboden en toegepast. Dit kan zijn op het gebied van 

techniek, science etc.  

Kinderen pas weer vanaf 13.00 uur op het 

schoolplein 

Doordat er iedere dag een redelijk  

grote groep kinderen gebruik maakt  

van de TSO (Tussen Schoolse Opvang) wordt  

er ook intensief gebruik gemaakt van de schoolpleinen. De 

toezicht op de pleinen komt tussen de middag van 12.00 tot 

13.00 voor rekening van de begeleiders van de TSO. Daarom 

blijven de hekken tot 13.00 uur gesloten voor de andere 

kinderen. Dit om het toezicht goed te laten verlopen. Vanaf 

13.00 uur lopen er weer leerkrachten op het plein. 

 

 
 

Fijne herfstvakantie 

Wij wensen 

iedereen een heel 

fijne herfstvakantie 

toe. We zien de 

kinderen op 

maandag 31 

oktober weer terug 

op school. 

 

 


