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Bijeenkomsten met ouders over de
toekomst van OBS de Krullevaar en
Supernova.
De afgelopen twee weken hebben er mooie
bijeenkomsten met ouders plaatsgevonden over de
toekomst van OBS de Krullevaar en Supernova. Fijn dat
zoveel ouders online hebben deelgenomen.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn ouders doormiddel van
een PowerPointpresentatie meegenomen in de
ontwikkelingen. Er was tijd om vragen te stellen en
feedback te geven op de plannen. Bedankt voor al jullie
input. Daar kunnen we zeker wat mee in het maken van
de vervolgplannen.
In de bijlage vindt u ook de PowerPointpresentatie.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 9 oktober vond onze jaarlijks voorleeswedstrijd
plaats. Kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 streden
met elkaar om het kampioenschap van de school. Na 4
spannende ronden kwam Lise uit groep 76 als winnares
uit de bus. De jury, bestaande uit stadsomroeper Peter
Vader en Evelien van boekhandel Westerhof, hadden de
moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen. Lise mag
nu meedoen aan de Zwolse voorleeskampioenschappen,
die gehouden worden in de Stadkamer.

Ridder Roeland
Als start van de Kinderboekenweek hebben
dekinderen van beide scholen bezoek gehad van
Ridder Roeland. Uw kind zal vast en zeker hier iets
over verteld hebben! Via deze nieuwsbrief willen we
nogmaals alle kinderen en Ridder Roeland bedanken
voor de fijne dag en de daverende afsluiting!!

Belangrijke
data

Bijlagen: 1.PowerPoint ontwikkelingen
2. Nationaal schoolontbijt

Nationaal
schoolontbijt
Aanstaande dinsdag doen zowel
Krullevaar als Supernova mee
met het Nationale Schoolontbijt.
In de bijlage vindt u veel
informatie over dit gezonde
ontbijt.
Er wordt verwacht dat u uw kind
de 4 B’s mee laat nemen: Bord,
beker, bestek en bakje.

Samenwerking kinderopvang ’t
Werkel
Er zijn vragen van ouders gekomen over wanneer ’t Werkel gaat starten in ons gebouw.
In januari zullen zij met één of twee groepen KDV (kinderdagopvang) starten. In ieder geval starten ze met
een peutergroep.
Vanaf het nieuwe schooljaar zullen zij ook met een peuterspeelzaalgroep starten en zullen ze voor- en
naschoolse opvang in ons gebouw aanbieden.
Wilt u hier meer over weten of uw kind aanmelden dan kunt u contact opnemen met ’t Werkel
(telefoonnummer 038 2040389, mailadres; info@twerkel.nl)

Onderzoek kwaliteit ventilatie
Minister Slob (Onderwijs) heeft begin september de opdracht gegeven, aan alle besturen in Nederland, om
te onderzoeken of de (voorziening voor) luchtverversing in scholen voldoet aan de reguliere geldende
gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het LCVS (Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen)
opgericht. Indien scholen niet aan de eisen voldoen moet een plan van aanpak worden opgesteld.
Voor de herfstvakantie zijn er ook metingen uitgevoerd in ons gebouw. De hoogste c.q. slechtste score van
meting tijdens het onderwijs is in het onderzoek meegenomen en dus niet de gemiddelde dagscore. De
resultaten van de metingen in ons gebouw waren positief. Dat betekent dat de ventilatie op onze school
voldoet aan de geldende richtlijn.

Schoolfruit
We zijn weer uitgeloot voor het schoolfruit! Vanaf 9 november ontvangen
we iedere week een drietal leveringen, met daarin fruit voor al onze
leerlingen. Dit betekent dat op woensdag, donderdag en vrijdag, de
kinderen geen fruit hoeven mee te nemen, voor in de kleine pauze. We
proberen in de week voor de levering te communiceren over welk fruit
het gaat.

Protocol basisscholen
Alle basisscholen werken, sinds we vorig schooljaar weer gedeeltelijk zijn open gegaan met een protocol met
maatregelen. Daar bent u vorig jaar ook van op de hoogte gesteld.
Vorige week is na de aanscherping van de landelijke maatregelen, ook ons protocol iets aangepast.
De belangrijkste aanpassing is dat personeel na schooltijd zo snel mogelijk naar huis gaan om thuis te werken. Wij
zijn dus na schooltijd telefonisch minder goed bereikbaar. Heeft u vragen of wilt u contact stuur ons dan een
mail. Wij nemen dan contact met u op.
Daarnaast willen we u erop wijzen dat ouders alleen op afspraak in school mogen komen zodat we het aantal
volwassenen kunnen beperken.
Verder blijven de volgende regels van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.
6. Na lestijd gaan ook personeelsleden direct naar huis. Bron (en het volledige protocol):
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf

