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Van weg geweest…..
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen maanden heeft u het zonder krulinfo moeten stellen. Onze excuses hiervoor. Nadat
Els was uitgevallen waren er veel zaken die het team met elkaar moesten oppakken. Zoals ook de
krulinfo. We hebben u via de mail op de hoogte gehouden van belangrijke informatie. Vanaf nu
ontvangt u weer maandelijks de krulinfo waar u alle informatie in kunt lezen.
Belangrijke data
17 t/m 19 april
18 april
20 april
23 t/m 25 april
25 april
26 april
26 april
27 april
30 april t/m 11 mei
16 mei
21 mei
22 mei
23 mei

Cito eindtoets groep 8
Klassenshow groep 3/4 , aanvang 11.45u.
Koningsspelen
Lentesignalering groep 3
Koffieochtend, tijd; 8.30u. tot 9.30u
Schoolfotograaf
Meivakantie
Koningsdag, vrije dag
Meivakantie
Voetbal; jongensteam groep 5/6 naar de regiofinale in Oosterwolde
2e Pinksterdag, vrije dag
Studiedag, leerlingen vrij
Korfbal voor groep 3 t/m 8

Schoolvoetbal
De afgelopen periode hebben onze leerlingen van groep 5 t/m 8 meegedaan met
het schoolvoetbaltoernooi. Alle teams hebben enorm hun best gedaan en mooie
sportieve prestaties geleverd. Ons jongensteam groep 5/6, mocht afgelopen week
meedoen in de Zwolse finale in het PEC stadion. Ze zijn hier tweede geworden, wat een
prestatie!
Woensdagmiddag 16 mei mag het team meedoen aan de regiofinale in Oosterwolde.

Dringende oproep: Overblijfouders
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn erg blij met de ouders die tussen de middag één of meerdere keren per week met de
leerlingen willen eten en pleinwacht willen lopen.
Op dit moment wordt de groep ouders die kunnen helpen kleiner en wordt het lastig om alle
pauzes goed te bemensen.
Daarom deze oproep: Welke ouder wil één keer of vaker per week, voor een kleine vergoeding,
overblijfouder worden? Mogelijk wilt u eerst wat meer informatie over wat het inhoudt. Hiervoor
kunt u het beste contact opnemen met Rixt Zuiderwijk of met school.

Ouderkoffieochtend
In ons drukke bestaan is er soms maar weinig tijd om elkaar als ouders te ontmoeten. Ik nodig u
daarom graag uit om op woensdag 25 april aanwezig te zijn op de koffieochtend.
Dit zal plaatsvinden in de Krullevaar van 8.30u tot uiterlijk 9.30 (ook als u maar een kwartiertje
kunt, drink dan gerust een kopje koffie/thee mee).
De bedoeling is vooral dat ouders elkaar kunnen ontmoeten en er is ook gelegenheid om verder
kennis te maken met mij.
Ik hoop dat er op 25 april veel ouders aanwezig zullen zijn.
Met vriendelijke groet,
Marjanne van Drie
Pythagoraslessen
De komende periode zullen er geen Pythagoraslessen zijn. Na de zomervakantie wordt dit weer
opgepakt.

Informatie over team van de Krullevaar
- Helaas duurt het herstel van Els langer dan iedereen had verwacht en gehoopt. Er worden
kleine stapjes gemaakt maar de komende tijd zal ze nog niet terugkeren. Marjanne blijft
haar vervangen.
- Jorn is goed aan het herstellen. De afgelopen weken heeft hij al steeds meer lessen
overgenomen van Ronald in groep 8. De bedoeling is dat Jorn na de meivakantie weer
volledig aan de slag gaat. Dit betekent ook dat we voor de meivakantie afscheid zullen
nemen van Ronald.
- Enige tijd geleden heeft u al kunnen lezen dat Annica Karst het team tijdelijk is komen
versterken als gedragspecialist. Zij is op donderdag en vrijdag aanwezig.
- Begin van dit kalenderjaar heeft u kunnen lezen dat Jolanda van der Velden,
onderwijsassistent, bevallen is van een prachtige dochter. Jolanda zou een maand
geleden, na haar zwangerschapsverlof, weer gaan starten. Helaas heeft ze tijdens haar
zwangerschap een galblaasontsteking opgelopen. Ze wacht nu op een operatie zodat haar
galblaas verwijderd gaat worden. Dit schooljaar zal ze helaas niet meer op de Krullevaar
kunnen werken.
- Diane heeft na de griep, een flinke longontsteking opgelopen. Waarschijnlijk zal ze tot de
meivakantie niet aanwezig zijn. Als er vragen zijn of dingen zijn die u met haar had willen
bespreken, kunt u deze de komende weken stellen aan Annica Karst of Marjanne van Drie

