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Start nieuw schooljaar

Belangrijke
data

We zijn alweer drie weken bezig in het nieuwe
schooljaar. Bij een nieuw schooljaar horen,
vaak, ook nieuwe gezichten.
Het eerste nieuwe gezicht is dat van Harold van
Bremen, de nieuwe locatieleider van de school.
Hij zal zich verderop in de Krulinfo voorstellen.
Het andere nieuwe gezicht is dat van Yvette
Kuper. Zij is een 4e jaars PABO student. Ook zij
stelt zich in deze eerste infobrief voor.
De eerste weken zijn de groepen vooral bezig
geweest met het positief benaderen van elkaar.
Het maken van de goede keuzes is daar een
belangrijk onderdeel van.

We gaan er dit jaar weer een erg leuk en
leerzaam schooljaar van maken. En daar
hebben we ook de hulp van de ouders bij nodig!
U zult dit jaar regelmatig benaderd worden om
mee te denken over de toekomst van de
school. We hopen dat we een beroep op u
mogen doen!!

Op tijd komen
De deuren van onze school gaan om 8.20 uur
open. De eerste bel klinkt dan en iedereen heeft
tijd genoeg om zich naar de klas te begeven,
zijn of haar jas en tas op te hangen en naar zijn
of haar plek te gaan. De leerkrachten kunnen
dan ook echt om 8.30 uur starten! Denkt u dus
aan het tijdig naar school brengen van uw
kind(eren)!

Nieuwe leeshoek
Onze conciërge, meester Gerrit, heeft
boven een prachtige nieuwe leeshoek
getimmerd. Echt een stukje vakwerk!! Het
enige wat we nog missen, zijn wat vrolijk
gekleurde kussentjes. Heeft u thuis nog
iets liggen om deze leeshoek nóg mooier
te maken, dan houden wij ons van harte
aanbevolen!

Juf Yvette stelt zich voor
Mijn naam is Yvette Kuper. Ik ben vorige week 21 jaar geworden en ik woon in Zwolle. Ik doe de
opleiding Universitaire PABO. Dit betekent dat ik een combinatie van twee studies doe. Ik doe de
opleiding PABO op Hogeschool Windesheim hier in Zwolle en ik doe de opleiding pedagogische
wetenschappen op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik zit nu in het vierde (en dus laatste jaar) van
deze opleiding. Ik heb voor deze combinatie gekozen omdat ik vwo heb gedaan en omdat ik meer te
weten wilde komen over de ontwikkeling van kinderen. Zelf zat ik op de basisschool De Parkschool en
op de middelbare school Thorbecke. Naast dat ik naar school ga, geef ik bijles vanuit het bijlesbureau
Studentsplus. Daarnaast zit ik (al heel wat jaren) op hockey. Ik loop dit jaar stage op De Krullevaar in
groep 5/6. Tot en met januari ben ik er op donderdag en vrijdag. Vanaf februari ben ik er 3 dagen in de
week en zal ik les gaan geven aan groep 5 of 6. Ik hoop dat het een leuk en leerzaam jaar wordt!

En meester Harold...
Mijn naam is Harold van Bremen. Ik ben 48
jaar en ben sinds het begin van dit schooljaar
locatieleider van de Krullevaar.
Ik ben woonachtig in Dedemsvaart en heb 3
kinderen. Naast mijn werk ben ik een fanatiek
volleyballer en hardloper. Ook hou ik erg van
sport kijken, bioscoopbezoeken en uit eten.
In mijn nieuwe functie ben ik het (nieuwe)
gezicht van de Krullevaar en dus ook het
aanspreekpunt voor alle ouders, kinderen en
externe personen.

Ik ben altijd aanwezig op de maandag,
donderdag en vrijdag. Op dinsdag en
woensdag ben ik werkzaam in het PEC
Zwolle stadion als centrummanager van
Playing for Success.
Mocht u een vraag of een opmerking hebben,
dan kunt u altijd binnenlopen!

Jaarkalender
Alle oudste kinderen van ieder gezin hebben
vandaag de jaarkalender meegekregen naar
huis. Deze is erg handig om op te hangen, om
zo bij te kunne houden, wanneer er speciale
activiteiten, vakanties en vrije dagen zijn. Vanaf
volgende week staat deze kalender ook weer
op de website.

