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Bijna vakantie!
We zijn bijna aan het einde gekomen van
het schooljaar. En wat een vreemd
schooljaar was het! Gelukkig hebben we
elkaar goed geholpen om door de crisis
heen te komen. Het ons houden aan de
maatregelen heeft echt goed geholpen,
zodat we hopelijk een iets normalere
zomervakantie krijgen , dan we gedacht
hadden.

Na de vakantie hopen we dan ook weer
gewoon te kunnen starten. Heel veel plezier
en tot 17 augustus!

Even voorstellen; juf Aimee
Hoi, ik ben Aimee, ben 22 jaar en woon in
Steenwijk. In het nieuwe schooljaar kom ik
stage lopen in groep 1-2 en ik heb er heel
veel zin in. Naast mijn studie aan de PABO
ben ik graag bezig met fotografie en
daarnaast ben ik graag op pad met m’n
hondjes.
Tot na de zomer!

Afscheid groep 8
Op dinsdag 23 juni heeft groep 8 een
feestelijke afsluiting van hun schooljaar
gehad. Het is de leerkrachten van
groep 8 toch nog gelukt om, ondanks
de coronacrisis, de kinderen een leuke
dag te bezorgen. Er is ontbeten,
gefietst, gespeeld, gedineerd en
feestelijk afgesloten met de
afscheidsfilm.
Aanstaande maandag zullen de
leerlingen uit groep 8 alle kinderen van
de school trakteren en op woensdag 1
juli is het officiële afscheid met daarbij
onder andere de uitreiking van hun
basisschooldiploma.
We wensen alle kinderen heel veel
succes op het voortgezet onderwijs!

Afscheid leden en nieuwe leden MR
Aankomend schooljaar moeten we helaas afscheid nemen van een 2 leden van de MR.
Hanneke Wilke gaat ons verlaten, omdat haar dochter Maud volgend schooljaar naar het
voortgezet onderwijs gaat en zij verder geen kinderen meer heeft op de Krullevaar.
Tevens gaat Sjoukje Burgmeijer ons verlaten, omdat ze gaat genieten van haar welverdiende
pensioen.
Wij willen Hanneke en Sjoukje dan ook bedanken voor hun (jarenlange) inzet.
Hierbij willen we dan ook de nieuwe leden van de MR verwelkomen voor aankomend schooljaar.
Voor de oudergeleding is dit Turhan Yildiz (vader van Aylin groep 1/2).
Voor de personeelsgeleding is dit Ronald Berghuis.
Voor schooljaar 2020/2021 bestaat de MR van de Krullevaar uit de volgende leden:
Oudergeleding :
Personeelsgeleding:
· Turhan Yildiz (Aylin groep 1/2)
- Eline van Braam
· Marleen van den Bos (Lise groep 7/8)
- Ronald Berghuis
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u een van de MR leden aanspreken, of een email
sturen naar: mr.krullevaar@gmail.com

Vacature penningmeester
Voor aankomend schooljaar 2020/2021 zijn wij met spoed op zoek naar een penningmeester
(ouderraad) die het beheer van de Oudergelden voor zijn/haar rekening wil nemen.
Werkzaamheden:
· Opstellen budget
· Bewaken budget
· Innen oudergelden
· Innen schoolreis en kampgeld
· Facturen voldoen ouderraad
· 2x per jaar ouderraad op de hoogte stellen
Wanneer u interesse en/of vragen heeft kunt u contact opnemen met
Marleen van den Bos
marleenvandenbos@kpnmail.nl

Zomervakantie

En dan nu tijd voor
vakantie! We wensen jullie
allemaal heel veel plezier
en hopen jullie allemaal
weer te zien op maandag
17 augustus!

