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26 sept. t/m 14 okt
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14 oktober
17 t/m 21 oktober
27 oktober
12 april

Jaargang: 2016-2017

MR-vergadering, 19.00 uur
Omgekeerde 10-minutengesprekken vanaf 14.40 uur
Margedag; de kinderen zijn vrij
Projectweken thema Kinderboekenweek “opa en oma”
Start Kinderboekenweek
Algemene ouderavond MR/OR/BOK, 19.30 uur
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
VO-voorlichtingsavond voor de leerlingen van groep 7 en 8
Schoolfotograaf (deze datum staat nog niet in de kalender vermeld!)

Aanvang lessen
De deuren van de school gaan om 08.20 uur open en dan mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten
staan bij het klaslokaal om de kinderen te begroeten. De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 mogen door de
ouders in de klas gebracht worden. De ouders van kinderen uit groep 4 en 5 mogen hun kroost tot in de hal
brengen. Indien u iets wilt melden aan de leerkracht, vragen wij u dit kort te houden. U kunt na schooltijd
altijd een afspraak maken. Vanaf groep 6 komen de kinderen zelfstandig de school binnen. Alleen indien er een
noodzaak is om de leerkracht te spreken, loopt de ouder even mee met de leerling. Soms heeft de leerkracht
van uw kind pleinwacht aan de start van de dag. De kinderen van deze groepen blijven buiten totdat de bel
gaat. Dan gaan zij samen met de leerkracht naar de groep.
Gymlessen
De gymlessen zijn ook al weer een week begonnen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter gymkleding
mee naar school neemt/krijgt! In de midden/bovenbouw is gymmen in gewone kleding niet toegestaan.
Het dragen van sierraden is niet toegestaan tijdens de lessen en kinderen met lange haren verzoeken wij om
het haar in een staart te dragen tijdens het gymmen.
Introductie nieuwe schoolregel
Dinsdagochtend 6 september wordt tijdens een gezamenlijke activiteit de nieuwe schoolregel aan de kinderen
gepresenteerd. Voor de zomervakantie, tijdens de picknick hebben de kinderen de poster al gezien. In de
speelzaal zal het team de nieuwe regel in een toneelspel aan de kinderen presenteren. Dit wordt dan de 3e
schoolregel. Naast het stellen van algemene regels start het team ook met een scholing PBS. PBS is de
afkorting van Positive Behavior Support. U ontvangt via de mail meer informatie hierover

Jumbo spaaractie voor school
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leeren spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u
onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan
onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. In de hal van
school staat een dropbox waar u of uw kinderen de schoolpunten in achter kunnen laten. Wij hopen op vele
schoolpunten, zodat wij van de opbrengst buitenspeelmateriaal kunnen aanschaffen voor alle groepen.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!
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Ouderhulplijst
In het nieuwe schooljaar willen wij ons als team weer sterk maken voor ouderbetrokkenheid. Vorige week
heeft u een ouderhulplijst ontvangen, waarop alle activiteiten benoemd zijn waarbij het team u hulp kan
gebruiken. U kunt hierop zelf aangeven bij welke activiteit u wilt helpen of waar u uw talenten kunt inzetten.
Er wordt per activiteit een korte beschrijving gegeven wat er nodig is.
Niet vergeten in te leveren !!
Muziek
Stichting "Recht op muziek voor Kinderen" presenteert in samenwerking met de "Muziekschool Zwolle" de
Centrale Open Dag.
De stichting Recht op Muziek voor Kinderen maakt gebruik van lesruimtes op de Krullevaar.
Dus: wil je muziekles bij jou op school maar je weet nog niet precies wat? ...
Kom dan verschillende instrumenten proberen.
Met: blok-en dwarsfluit, zang, viool, orgel, keyboard, harp, cello, klarinet, djembe, piano, mandoline, gitaar,
drums, trombone, trompet, hoorn, en nog veel meer!
Plaats: Domusica; Radwijnstraat 10, 8022 BG Zwolle
Tijd: zaterdag 10 september van 11.00 tot 16.00. Zie ook: http://muziekschoolzwolle.nl
Met hartelijke groet, namens de stichting Recht op Muziek voor Kinderen,

Hans Oosterwijk en Mathijs van der Kolk

Voorschoolse opvang op de Krullevaar
Aan de ouders van De Krullevaar,
Na de zomervakantie is er weer de mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse
opvang (VSO) van Doomijn. We hopen op zoveel aanmeldingen dat we ermee door kunnen
gaan. Voor minimaal 5 kinderen per dag, is het haalbaar om ermee door te blijven gaan.
De VSO is er 4 ochtenden in de week, alleen op de woensdag niet, vanaf 7.30 in het BSOlokaal.
Doomijn; voor professionele opvang met ervaren pedagogisch medewerkers voor de kinderen.
We hopen dat de VSO een succes wordt, daarvoor hebben we uw hulp nodig. De eerste aanmeldingen zijn al
binnen! Geeft u uw kind ook op?
Voor vragen en belangstelling kunt u contact opnemen met de afdeling KlantAdvies van Doomijn op
telnummer 038- 421 45 21. U kunt dan vragen naar Piet of Nannie.
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