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Privacy-instellingen Klasbord 

In verband met de wet op de privacy, hebben we duidelijkheid nodig van u als ouder wat uw wensen 
zijn. Op deze manier kunnen we op een correcte wijze foto's gebruiken en delen.  

U kunt uw voorkeuren aangeven in deze Klasbordapp. U gaat hiervoor naar Instellingen en dan klikt 

u Mijn privacy-instellingen. Uw keuze op welke manier beeldmateriaal en andere gegevens gebruikt 
mogen worden, kunt u hier eenvoudig aangeven. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe website. Op onze nieuwe website vindt 

u informatie over de school, het jenaplan, praktische zaken en schooldocumenten. Deze website zal 

worden opgesierd met foto's van onze kinderen. U begrijpt, het is dan voor ons handi g te weten 
welke foto's we kunnen en mogen gebruiken. 

 

Vanuit IB 

Beste ouders, verzorgers,  

Wij zijn de intern begeleiders en willen ons graag even aan jullie voorstellen.   

Aniel Kesseler  

Ik ben al vele jaren werkzaam als leerkracht op de Krommen Hoek en sinds een aantal jaren heb ik 

daarnaast ook een functie als intern begeleider. Dit schooljaar werk ik 3 dagen als intern begeleider 
en sta ik 2 dagen als leerkracht in de bovenbouw.  

Thea Pennings,   



Ik ben werkzaam op deze basisschool sinds vorig schooljaar, heb veel ervaring met interne 

begeleiding op andere basisscholen en ik vind het heel prettig om op deze school de combinatie te 

hebben van 2 dagen werken in groep 3-4-5 en daarnaast 2 dagen intern begeleider te mogen zijn.  

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft begeleidende en coachende 

taken. Wij helpen leerkrachten bij hulpvragen over kinderen. Van daaruit kunnen wij  ook aansluiten 
bij een oudergesprek.   

Aniel is intern begeleider voor de groepen 0-1-2 en de groepen 6-7-8, Thea voor de groepen 3-4-5.  

 

Uitslag ALV De Krommen Hoek 

Beste ouders, 

Zoals afgesproken brengen wij u op de hoogte van de uitkomst van de stemming van de OV. Maar 
liefst 75 personen hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor! 

Jaarafrekening: 

Ten aanzien van de jaarafrekening 2021/2022 hebben 53 personen aangegeven akkoord te gaan met 
de jaarrekening,  

0 zijn niet akkoord   

22 hebben neutraal gestemd.  

Dit betekent dat de jaarafrekening 2021/2022 is goedgekeurd.  

 

Opheffen Oudervereniging: 

62 personen hebben aangegeven in te stemmen met het opheffen van de oudervereniging.  

0 personen zijn tegen en  

13 personen hebben neutraal gestemd.  

Dit betekent dat meer dan 2/3 van de stemmers akkoord zijn met opheffing van de 
oudervereniging.  

 



Het bestuur van de OV gaat een start maken met de stappen die nodig zijn om de OV op te heffen. 

Het definitief opheffen kan pas daadwerkelijk plaatsvinden als de nieuwe ouderraad van Basisschoo l 

BuitensteBinnen is opgericht en de bankrekening geopend is.  

17 personen zien graag dat het restsaldo besteed wordt aan een nieuw speeltoestel bij de nieuw te 
bouwen school. 

21 personen zien graag dat het rest saldo gestort wordt op de rekening van de nieuwe ouderraad en 
gebruikt wordt voor extracurriculaire activiteiten.  

37 personen kiezen voor de 50/50 optie waarbij de helft gebruikt wordt voor een nieuw speeltoestel 

en de andere helft gestort wordt op de rekening van de nieuwe ouderraad en gebruikt wordt voor 
extracurriculaire activiteiten.  

Gezien de meeste stemmen voor de 3e optie zijn, gaat deze optie ook ten uitvoer gebracht worden.   

Wij willen u nogmaals bedanken voor het uitbrengen van uw stem. Hopelijk kunnen we straks met 
de nieuwe ouderraad wederom rekenen op uw betrokkenheid.   

Oudervereninging bs De Krommen Hoek Esther, Sander, Elize, Frederiek, Thekla 



Schoolfruit 

 

Vorig schooljaar kregen de kinderen van De Regenboog iedere dag schoolfruit. Hierbij werden we 

gesponsord door de COOP en de resterende kosten kwamen op rekening van de Ouderraad. Helaas 

kan de OR dit schooljaar de kosten niet meer dragen.  

We horen van veel ouders dat ze het jammer vinden dat dit mooie initiatief dit schooljaar geen 

doorgang heeft. We zijn op zoek naar sponsors en andere alternatieven. Volgende week zal er in 

Klasbord een enquete staan, om te inventariseren welke wensen er liggen en welke mogelijkheden 

er zijn. We zouden het erg waarderen als u deze enquete in wilt vullen. Alvast bedankt!  



Broertjes/zusjes 

 

Om goed zicht te krijgen op leerlingaantallen, willen we u vragen om broertjes/zusjes die in de 

toekomst ook onze school gaan bezoeken aan ons door te geven. Kinderen onder de drie jaar, 

plaatsen we op een interesselijst. In het jaar dat uw kind drie wordt, wordt u uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 

Op die manier krijgen we meer zicht op de leerlingenaantallen, zodat we meerjarenplannen op 

kunnen stellen voor huisvesting, personeel en onderwijskundige ontwikkelingen. Wij danken u alvast 

voor uw medewerking. 

Kinderboekenweek 

Helaas kunnen we nog geen tussenstand doorgeven, maar we merken wel dat er ontzettend veel 

wordt gelezen. Zowel op school als thuis. Kinderen komen 's ochtends op school met het aantal 

gelezen bladzijdes thuis op hun hand. Geweldig! Vandaag werden de kleuters voorgelezen door 
ouders. Deze bladzijdes tellen we zeker mee! 



 

1 - De kleuters worden voorgelezen 

 

2 - Wat een leuk verhaal! 



 

3 - Grote betrokkenheid tijdens het voorlezen 



5 oktober: Dag van de leraar 

 

Woensdag 5 oktober was het de Dag van de leraar. Samen met alle PlatOO-collega's heeft het team 

deze dag gevierd met als thema: Ont-moet. Een gezellig feest op een mooie locatie met leuke 
ontmoetingen, lekker zingen en dansen. 

 

Schoenendoosactie: vul een schoenendoos, geef een schat. 

Op bs BuitensteBinnen vinden we relaties belangrijk. De relatie met jezelf, de ander en de wereld 

om je heen.  Rekening houden met anderen. Daarom doen we mee aan de Schoenendoosactie. De 

Schoenendoosactie houdt in dat onze kinderen een schoenendoos vullen met spullen van zichzelf, 



zoals: schoolspullen, speelgoed, verzorgingsartikelen en praktische spullen. Deze gevulde 

schoendozen zullen dan verdeeld worden over kinderen in andere landen, die deze spullen goed 

kunnen gebruiken. De kinderen krijgen een folder mee, waar alles nog eens goed wordt uitgelegd. 
Inleveren kan tot dinsdag 8 november bij de stamgroepleiders. 

 

Werkboeken 

Wanneer een werkboekje vol is, geven we dit mee aan de kinderen naar huis. Soms komt het voor 

dat niet alle bladzijdes zijn ingevuld. Dat kan komen doordat er dan voor een andere 

verwerkingsvorm is gekozen, bijv: bewegend leren,  een spelvorm of  een verbale opdracht. U kunt 

ervan uitgaan dat de stof behandeld is. 



Gezonde lunch 

 

Op onze school bevorderen we graag gezond eetgedrag; een lekker stukje fruit en brood voor de 

lunch. De laatste tijd merken we dat er regelmatig snoep in de broodtrommel wordt meegegeven. 
We willen u vragen om deze traktatie voor thuis te behouden. Dank voor uw medewerking! 

Oproep 

Voor de middenbouw zijn we op zoek naar reservekleding: ondergoed en joggingbroeken in de maat 
122- 134. Heeft u thuis iets liggen en gebruikt uw kind het niet meer? Wij zijn er blij mee. 

Agenda komende weken 

• Vrijdag 14 oktober: afsluitende viering Kinderboekenweek: ouders zijn welkom om 13.30 

uur;  

• Maandag 17 oktober: studiedag 2 : KINDEREN ZIJN VRIJ! 

• Dinsdag 18 oktober: Groepsbezoeken 't Kan; 

• Donderdag 20 oktober: Groepsbezoeken 't Kan; 

• Vrijdag 21 oktober: start herfstvakantie. KINDEREN ZIJN VANAF 12.00 UUR VRIJ!  

• Maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ! 



 


