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Thema-afsluiting met ouders (14.10-14.40u)
voorleeswedstrijd
Margedag leerlingen vrij
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Afscheid van juf Ria (voor leerlingen en ouders), meer info volgt
koffieochtend
Klankbordgroep (uitstraling/pr van de school)

Start van het schooljaar
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat zijn we geweldig goed met elkaar gestart. Wie had dit een half jaar geleden kunnen denken.
We zien blije kinderen, positieve en meedenkende ouders en teamleden die energie en zin
uitstralen.
Dat we dit nu al hebben bereikt is een enorme prestatie. En dit hebben we alleen maar kunnen
bereiken doordat ouders en team er samen voor gegaan zijn.
Het team van de Krullevaar wil de ouders enorm bedanken voor het vertrouwen wat ze zijn blijven
houden in het team en de school.
We zijn er nog niet. Maar zo’n start geeft veel vertrouwen in de toekomst.
Wij gaan voor een mooie toekomst van de Krullevaar. En wij hopen dat wij deze samen met u en
de leerlingen verder mogen gaan vorm geven.
Team obs de Krullevaar

Wij zoeken ouders….
Beste ouders/verzorgers,
Wie van u komt het team overblijfouders versterken???
Op dit moment wordt het team van overblijfouders namelijk erg klein. Bij uitval van één van de
vaste ouders hebben we direct een probleem en is er te weinig begeleiding op het plein. Dat willen
we toch niet????
Wij zijn al blij als u 1x in de week of 1x in de 14 dagen kunt. Dus meldt u aan!!!
Elke maand ontvangt de Krullevaar een mooi bedrag omdat wij oud papier ophalen. Van dit geld
kunnen de overblijfouders worden betaald, zijn er speeltoestellen gekocht en kunnen we net wat
extra’s doen met activiteiten. Al langere tijd is er 1 ouder die dit op zich neemt. Wie komt hem
versterken?
Het gaat om 1x in de maand op vrijdagochtend (ongeveer een uurtje)

Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gestimuleerd worden en
enthousiast raken van het lezen van kinderboeken. Kinderen leren veel van
elkaar en wat is er nog leuker om in wedstrijdverband voor te lezen aan
je klasgenootjes?
De voorrondes in de groepen 5 /m 8 vinden plaats van 3 t/m 12 oktober.
Daarna vindt op 17 oktober de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats.
Wellicht wordt uw zoon of dochter de schoolkampioen die mag deelnemen aan de Zwolse, de
regionale of misschien wel de landelijke finale
Tennisclinic maandag 17 september

We mochten tennissen! De groepen 4 t/m 8 gingen met hun eigen
leerkracht naar de tennisvelden van TC’91, de tennisvereniging in
Stadshagen.
Daar stond juf Sharon van SportService Zwolle om ons kennis te laten maken met het
tennissen. We begonnen met een warming-up, daarna deden we een estafette-spel.
Uiteindelijk leerden we hoe we een racket vast moesten houden en mochten we een
tennisbal hooghouden. Als laatste hebben we in tweetallen geprobeerd zo vaak mogelijk
over te spelen.
Deze tennisles werd ons aangeboden in de Nationale SportWeek (NSW).

Daily Mile
Dinsdagochtend 25 september hebben alle leerlingen van obs de Krullevaar de Daily Mile gelopen.
Er waren 2 parcours uitgezet door Linda de Graaff (leerkracht gymnastiek). De groepen 1, 2 en 3
moesten 2 rondes om de school lopen. De groepen 4 t/m 8 liepen van school, richting
parkeerplaats Gezondheidshuis, door het park achter de school en weer voor de school langs. Een
flinke afstand en dat moest ook nog 2keer. Iedereen was zeer enthousiast. De opkomst van ouders
was groot. Vooral de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vonden de warming up (op de muziek van
Fitlala) geweldig. De bovenbouw leerlingen zetten zich enorm in bij het lopen van de rondes. Er
waren zelfs 4 leerlingen uit groep 8 die 4 keer de ronde hebben gelopen. Geweldig sportief van
jullie en
wat een conditie!
Iedereen bedankt voor de deelname. We hebben er samen een sportief
festijn van gemaakt.

Ouderklankbordgroep
Vorig schooljaar is de ouderklankbordgroep opgericht. Deze groep heeft als doel om de
communicatie tussen school en ouders te bevorderen. Ouders
brengen punten in die onder ouders spelen en het team brengt onderwerpen
in waar ze graag willen dat ouders over meedenken. Op dit moment hebben we
4 ouders (en 2 teamleden) in de klankbordgroep. Dit mogen er best nog wat
meer worden. Dus schuif een keer aan om te ervaren of u onderdeel wilt
van deze groep.

Afgelopen maandag, 24 september, is de ouderklankbordgroep voor de
2e keer bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen zijn besproken:
• Start van het schooljaar: Zowel ouders als team hebben de start als positief ervaren.
Afspraken zijn/worden nagekomen en er zijn duidelijk regels opgesteld. Er is een fijn
contact en korte lijntjes tussen ouders en teamleden van de Krullevaar. In de wijk
beginnen weer positieve geluiden over de Krullevaar te klinken. Super!
• Pauzehap/lunch; in sommige groepen worden door leerlingen wel heel veel koek/snoep
meegenomen. Dat is niet wenselijk (kinderen kunnen er druk van worden of juist passief,
gewicht,….). We gaan als school geen strak ‘gezond’ beleid voeren. Wel gaan we voor
bewustwording bij ouders en leerlingen. En heel belangrijk……zelf het goede voorbeeld
geven
• Protocol ‘preventief handelen’, eerste brainstorm: ouders en teamleden zijn van mening
dat in het protocol vooral aandacht moet zijn voor positief pedagogisch handelen (past bij
PBS) . En daarbij ook aandacht om niet wenselijk gedrag preventief bij te sturen. Dat moet
onze basis zijn. En pas in de laatste fase is het uiteraard ook belangrijk om te weten hoe
we handelen als onwenselijk/onveilig gedrag niet bij te sturen is.
• 8 November komt de klankbordgroep weer bij elkaar en zal ruim de tijd nemen om over
uitstraling/pr van de school te praten. We starten met waarom we aan onze pr en
uitstraling willen werken. Van daaruit gaan we nadenken hoe we de beeldvorming in de
buurt kunnen veranderen en hoe zorgen we voor meer leerlingen? Om daarna na te
denken welke acties we kunnen gaan uitzetten. Wij nodige ook andere ouders uit om mee
te praten over dit belangrijke onderwerp. Noteert u 8 november ook in u agenda??

Onderzoekend en ontwerpend leren op de maandagmiddag + afsluiting maandag 15 oktober
Op de maandagmiddag 10 september zijn we gestart met thematisch werken. We doen dit volgens
het concept van onderzoekend en ontwerpend leren. Het eerste thema was ‘mijn eten-jouw eten’
(groep 123 en 4/5) en ‘mijn keuken-jouw keuken’ (groepen 6,7,8).
Leerlingen komen tot geweldige ontdekkingen en prachtige onderzoeksvragen. In
groep 4/5 hebben ze ontdekt dat in sommige gezinnen met eetstokjes wordt
gegeten. Hoe werken die eetstokjes. De kinderen hebben ondervonden dat het
eten met stokjes best moeilijk is en het vergt wat oefening.
Maandag 15 oktober sluiten we ons eerste thema af. Dat willen we graag samen met ouders doen.
U bent vanaf 14.10u van harte welkom in de klas van uw zoon/dochter. Heeft u meerdere
kinderen op school dan kunt u ook vanaf 14.10u in meerdere klassen gaan kijken.
Maandsluiting
Om meer momenten met elkaar te gaan vieren is vorig schooljaar in de ouderklankbordgroep en in
het team afgesproken dat we dit schooljaar een maandsluiting willen gaan vormgeven. Gezien de
vele activiteiten in oktober starten we hier in november mee. Tijdens de maandsluiting zijn alle
groepen aanwezig en zijn alle ouders/verzorgers van harte welkom.
Alle groepen zullen iets opvoeren, we zetten alle jarigen in het zonnetje en de nieuwe schoolregel
wordt geïntroduceerd.
Noteert u alvast de data van de maandsluitingen (eind van de ochtend).
vrijdag 30 november 2018
woensdag 6 februari 2019

vrijdag 22 maart 2019
woensdag 22 mei 2019
vrijdag 5 juli 2019
leerlingenraad
Zoals u al hebt vernomen starten we op de Krullevaar met een leerlingenraad. Deze week worden
in de groepen 4/5,6/7 en 7/8 verkiezingen gehouden. De leerlingen moesten aangeven waarom
juist zij geschikt zouden zijn voor de leerlingenraad. Geweldig om te ervaren dat veel leerlingen
zich hebben aangemeld en dat de meeste van deze leerlingen zo goed en serieus hadden
nagedacht waarom juist zij gekozen moesten worden. De stemmen zijn geteld en de leerlingen
zijn gekozen. U hoort snel welke leerlingen de leerlingenraad gaan vormen.

