Nieuwsbrief november 2021
Beste ouders en verzorgers,
In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over de volgende zaken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanuit de werkgroepen;
Verbouwing;
Persconferentie;
Ouderbijdrage ;
Goede doelenactie;
Mededelingen personeel;
Vertrouwenspersoon;
Rots en Water;
Schoolfruit;
Sint op School.

Vanuit de werkgroepen
Tijdens de studiedag van 15 oktober jl. heeft het team van De Krabbenkooi met elkaar gekeken
naar de verschillende speerpunten waar we dit jaar aan gaan werken. Te denken valt aan dé Bergse
binnenstadschool, het spelend en bewegend leren, de sociaal emotionele ontwikkeling en onze
werkgroep Educatief waarbij we ons onderwijs evalueren en bijstellen om zodoende nog beter
onderwijs te bieden. In de volgende nieuwsbrief kunt u weer een stukje per werkgroep verwachten.
Verbouwing
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de opknapbeurt aan ons hoofdgebouw. Inmiddels
zijn er twee lokalen leeg gemaakt, is onze Bieb verhuisd naar de aula en zal er de komende tijd
verbouwd gaan worden.
Persconferentie
Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte ons weer een aantal maatregelen opgelegd. Wij willen ons
graag houden aan de 1,5 meter afstand en vragen u, ook als u op school bent, om u daaraan te
houden. De inloop bij de kleutergroepen die we hadden ingepland vanaf deze week zal aangepast
gaan worden. Met het onderbouwteam zal er gekeken worden op welke manier we dit op een goede
en veilige manier kunnen doen. De ouders van de desbetreffende groepen zullen hierover door de
leerkracht worden geïnformeerd.

Ouderbijdrage
Begin oktober hebben wij u gevraagd om de ouderbijdrage te voldoen. Het ging hierbij om de
vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het continurooster, in totaal 60 euro per kind. Van
velen van u hebben wij de bijdrage reeds mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, dan noemen wij nog 1x ons rekeningnummer. De bijdrage
mag worden overgemaakt naar NL62RABO030.61.01.645 t.n.v. De Krabbenkooi o.v.v. vrijwillige
ouderbijdrage 21-22 en de naam en groep van uw kind(eren).

Goede Doelen Actie
In december zal er een goede doelen actie worden gehouden. De exacte datum is 22 december a.s.
Op 7 december a.s., wanneer de Sint weer uit het land is, ontvangt u meer informatie over deze
goede doelen actie.
Mededelingen personeel
Vanaf 1 november is meneer Michel in dienst gekomen. Michel is een onderwijsassistent die de
leerkrachten ondersteunt in de groepen. Michel begeleidt leerlingen in kleine groepjes en helpt in de
groep waar nodig. Hieronder zal Michel zichzelf voorstellen:

Ik ben Michel de Jong. Ik ben 22 jaar oud en ik woon in NieuwVossemeer. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan de opleiding mbo
niveau 4 onderwijsassistent op het Kellebeek College in Roosendaal. Mijn
hobby’s zijn formule 1 kijken en lopen met de hond. Ik vind het erg leuk
om kinderen te begeleiden en de ontwikkeling te zien groeien. Ik kijk uit
naar mijn tijd op de Krabbenkooi en ik heb er heel veel zin in!

Per 1 december a.s. zal juf Anna afscheid nemen van onze school. Wij zijn blij u te kunnen
mededelen dat we een nieuwe collega hebben kunnen vinden. Juf Bianca van den Kieboom zal per 1
december a.s. in de groep naast meneer Wim komen.
Vertrouwenspersoon
Mochten er zaken spelen waar u zich zorgen over maakt, is het goed om te weten dat wij twee
interne vertrouwenspersonen hebben binnen de school. Wilt u iets bespreken of heeft u een vraag,
dan kunt u hiervoor Marian van de Graaf en/of Monique Gillesse benaderen als interne
vertrouwenspersonen.

Rots en Water
In de groepen 5 en 6 gaan we de training Rots en Water aanbieden. Rots en water is een
weerbaarheidstraining waarbij kinderen leren om sterk te staan en keuzes te maken voor zichzelf en
hun omgeving. Kinderen leren zich te focussen en te concentreren.

Onze Rots en Waterlessen zijn een mooie aanvulling op ons KiVa aanbod. De ouders van de groepen
waarmee wordt gestart zullen binnenkort apart worden geïnformeerd over de start van Rots en
Water.
Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het schoolfruit project. Dit betekent dat we vanaf de week
van 15 november a.s. weer gedurende 20 schoolweken fruit (en groente) krijgen aangeleverd vanuit
het EU-Schoolfruitproject. Uiteraard zijn wij hier als Gezonde School heel blij mee.
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen dus de kleine pauzehap via dit project. In
principe willen we graag dat alle kinderen proeven wat er die week aangeboden wordt.
Soms hebben de kinderen te weinig aan bijvoorbeeld een stukje meloen, u mag dan uiteraard nog
iets meegeven aan uw zoon of dochter. Het schoolfruitproject loopt tot de week van 18 april 2022.
Sint op school
Omdat onze volgende nieuwsbrief verschijnt op de dag dat de Sint onze school zal bezoeken,
kondigen wij nu alvast zijn komst aan. Op donderdag 2 december a.s. komt de Sint naar de
Krabbenkooi. Altijd weer een leuk en spannend moment. Op vrijdag 3 december is het dan een
gewone schooldag, waarna het extra lange Sint-weekend kan starten. Op maandag 6 december is
het namelijk een studiedag, zodat alle kinderen dan lekker een extra dagje vrij zijn om bij te komen
en lekker te kunnen genieten van alle cadeautjes.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief voor de maand november.
De volgende nieuwsbrief kunt u tegemoet zien op donderdag 2 december a.s.

Met vriendelijke groet,
Team De Krabbenkooi

