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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De zomervakantie loopt ten einde en het team van de Krullevaar heeft de afgelopen week hard
gewerkt om alles in orde te maken om de kinderen maandag te ontvangen. Wij hopen dat u allemaal
een fijne vakantie heeft gehad. Wij hebben zin om te beginnen en zijn blij om de kinderen en ouders
aankomende maandag weer allemaal te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Team obs de Krullevaar

Belangrijke data
3 september
6 september
11 september
17 september
21 september
25 september

1e schooldag
Koffieochtend ouders (8.30-9.15)
informatieavond inloop 19.15u, start 19.30 tot 20.30
Afname NIO, groep 8
Tennislessen in het kader van Nationale Sportweek
Koffieochtend (8.30 – 9.15)
Volgende krulinfo

Maandag 3 september, 1e schooldag
Maandag gaan we weer van start.
Ouders zijn van harte welkom om hun kind naar de groep te begeleiden en kennis te maken met
de nieuwe leerkracht. De leerkracht wil graag alle aandacht aan de leerlingen kunnen schenken.
Dus heeft u een vraag of wilt u de leerkracht iets meedelen dan kunt u dit in de agenda van de klas
zetten. De leerkracht zal op een rustig moment de agenda lezen. Na schooltijd zal de leerkracht
een reactie geven op vragen.
We starten de les om 8.30u. Zorgt u dat uw kind een paar minuten voor half negen in de groep is
zodat de leerkracht op tijd kan starten? Leerlingen uit groep 6/7 en 7/8 halen bij te laat komen tijd
dubbel in.
Wij hopen dat u na het wegbrengen van uw zoon/dochter samen met ons een kopje thee of koffie
zult drinken. Dan is er alle tijd om met elkaar even bij te praten

Informatie- en kennismakingsavond aanstaande donderdag 6 september
Aanstaande donderdag staat de ouderinformatieavond en kennismakingsavond gepland. Om
19.30u. wordt u in de groep van uw zoon/dochter verwacht. De leerkracht(en) zullen u wat
vertellen wat zij het komend schooljaar gaan doen. Er is vooral ook veel ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan. Er is halverwege het uur gelegenheid om eventueel te switchen naar een andere
groep.

Vakantierooster en margedagen

U heeft nog niet het vakantierooster en onze margedagen mogen ontvangen. Onze excuses
hiervoor. Hierbij ontvangt u alvast een overzichtje. Op de website zullen snel alle data komen te
staan. Ook heeft u nog geen kalender ontvangen. Op dit moment is onze planning voor het nieuwe
schooljaar bijna klaar. Eind september ontvangt u de kalender.
Vakantierooster:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober tot en met 26 oktober
24 december tot en met 4 januari
18 februari tot en met 22 februari
19 april
22 april tot en met 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
15 juli tot en met 23 augustus

Margedagen:
Dinsdag 9 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 10 december
Vrijdag 1 februari
Maandag 1 april
Woensdag 29 mei
Dinsdagmiddag 18 juni
Tennislessen in de Nationale Sportweek
In september vindt, zoals elk jaar, de Nationale Sportweek plaats. Linda de Graaff, vakleerkracht
bewegingsonderwijs heeft geregeld dat groep 4 tot en met 8 maandag 17 september in het kader
van de Nationale Sportweek naar de Tennis vereniging (TC’91) kunnen gaan. te gaan. Dit zal een
extra beweegmoment in deze week worden. De tijden zijn zeer waarschijnlijk:
08.45 – 09.30 uur Groep 4/5
09.30 – 10:15 uur Groep 6/7
10:15 – 11:00 uur Groep 7/8

Nieuwe collega’s
Net voor de zomervakantie is Ronald Berghuis aangenomen als onze nieuwe collega. Ronald zal
alle ochtenden en 1 middag als onderwijsassistent in groep 4/5 ondersteunen.
Niki Reusken is leerkracht en zal op de donderdag en vrijdag in groep 6/7 staan.
Wij wensen ze allebei een mooie tijd op de Krullevaar.

Onderzoekend en ontwerpend leren op de maandagmiddag
We starten dit schooljaar op de maandagmiddag met thematisch werken door de gehele school.
We willen dit gaan doen volgens het concept van onderzoekend en ontwerpend leren. Dus veel
eigenaarschap en betrokkenheid bij leerlingen. Maandag 10 september starten we met het thema
‘eten’. Tot aan de herfstvakantie zullen we met dit thema aan de slag gaan. De komende weken
hoort u meer over hoe we het thema vorm gaan geven.

Korte punten:
• Schoolmaatschappelijk werk: Zoals vorig schooljaar al in de krulinfo heeft gestaan is
Marcha Emmens onze schoolmaatschappelijk werker. Aankomend schooljaar is zij op de
donderdag altijd tussen 13.00u en 14.30u. aanwezig op de Krullevaar.
•

Kook- en technieklokaal; vanaf dit schooljaar delen we samen met Supernova een kook- en
technieklokaal. We hopen veel gebruik van het lokaal te maken. Aanstaande donderdag
gaan we het lokaal met elkaar openen.

•

Fietsenhok; we hebben 2 fietsenhokken bij de school. Om het allemaal wat overzichtelijker
te maken hebben we met Supernova afgesproken dat de leerlingen van Supernova de
fietsen parkeren aan de kant van Supernova. En de leerlingen van de Krullevaar parkeren
hun fietsen aan de kant van de Krullevaar

•

Bewegingsonderwijs; dit schooljaar hebben de leerlingen op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag gym.

Plein-/schoolafspraken
Om het schooljaar goed te starten hebben we met het team enkele plein- en schoolafspraken
(opnieuw) opgesteld. Voor u als ouders goed om deze afspraken ook te weten.
-

Het speelgebied hebben we meer ingekaderd. De kinderen kunnen spelen op het plein en
rondom het voetbalveld. De leerlingen blijven voor de struiken zodat de pleinwachten
goed zicht houden op de leerlingen.

-

De leerlingen vinden het lastig om hun spel te beëindigen. De afspraak is dat ‘het spel
stopt bij de bel’. Leerlingen die zich niet aan de afspraak houden kunnen een volgende
pauze niet meespelen.

-

Leerlingen verzamelen zich op afgesproken plekken en staat 2 aan 2 in de rij.

-

In de school wordt er rustig gelopen en praten we met zachte stem.

Tennislessen in de Nationale Sportweek
In september vindt, zoals elk jaar, de Nationale Sportweek plaats. Linda de Graaff, vakleerkracht
bewegingsonderwijs heeft geregeld dat groep 4 tot en met 8 maandag 17 september in het kader
van de Nationale Sportweek naar de Tennis vereniging (TC’91) kunnen gaan. te gaan. Dit zal een
extra beweegmoment in deze week worden. De tijden zijn zeer waarschijnlijk:
08.45 – 09.30 uur Groep 4/5
09.30 – 10:15 uur Groep 6/7
10:15 – 11:00 uur Groep 7/8

