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Margedag, leerlingen vrij
oudergesprekken

Zwolse voorronde Voorleeswedstrijd 2019
Op woensdag 23 januari mocht Nisanur uit groep 8 namens de
Krullevaar naar de Zwolse voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Samen met 8 andere kandidaten mocht ze een
poging doen om door te gaan naar de regionale ronde.
Nisanur heeft een stuk voorlezen uit het boek ‘Juffrouw Pots’ van
Tosca Menten. Na het voorlezen hebben we ook van de andere
kandidaten genoten. Wat zaten er ontzettend goede voorlezers bij!
Nadat alle kandidaten hebben gelezen, speelden we een quiz terwijl de
jury in beraad ging. Helaas is een andere kandidaat met de prijs
ervandoor gegaan. Maar wat was het een spannende en vooral leuke
middag.

De leerlingenraad
Ook deze maand is de leerlingeraad weer bij elkaar geweest. Nisa Nur geeft aan wat er is
afgesproken:

➢ aybike gaat met meneer van de Heide praten over meer zeep in de wc’s
➢ veel kinderen wilden een schooluniform, maar dat is niet mogelijk ,
want het kost teveel geld en niet alle kinderen willen een schooluniform
➢ de kinderen willen ook dat lijnen op het voetbalveld weer wit wordt gemaakt als dat kan, Nisa en Randy gaan de gemeente bellen
De leerlingen in de leerlingenraad nemen hun rol zeer serieus en zorgen ook echt dat acties
worden opgepakt. Goed bezig kids!

Bezoek aan LevelZ
Groep 7/8 hebben een bezoek
gebracht aan LevelZ
Een rap gemaakt door Amy, Esma
Nur en Nisanur uit groep 7/8
Donderdag hadden we veel pret
Want we gingen naar LevelZ
Het is daarbinnen echt heel vet
Iwan en René droegen een pet
Als je goed wilt rappen ga je naar
Iwan en René
Ze zeggen begin, 1, 2
Refrein
Je bent van harte welkom altijd
Ook al ben je een bange meid
Of ben je de weg kwijt
Misschien reis je wel door de tijd

Of dat je motor rijdt
Maakt niet uit hoe of wie je bent
Maakt niet uit als je sloom rent
Want daar is het een leuke tent

Uitreiking Cheque aan Park de Stadshoeve
Terwijl uw kinderen genoten van het kerstdiner
- december 2018 - hebben ouders en verzorgers genoten
van de kerstmarkt. De OR heeft het speellokaal sfeervol
ingericht met kraampjes. Er was snert, warme chocolademelk,
stokbrood en er waren werkjes van uw kind(eren) te koop tegen
een eigen bijdrage.
De totale opbrengst van de kerstmarkt is €131,60!

Afgelopen week hebben Dani en Joost samen met ouders van de OR en meester
Ronald de cheque overhandigd aan medewerkers van Park de Stadshoeve te
Stadshagen. "Wat een prachtig bedrag, enorm veel dank voor jullie cheque. Met dit
bedrag gaan wij een moestuin aanleggen met groente en fruit", aldus een medewerker
van Park de Stadshoeve.
In het voorjaar zijn de leerlingen welkom om te komen kijken naar het resultaat en een
aarbei te plukken. Dani: "Lekker, want aardbeien is mijn lievelings!"
Mede namens de leerlingen, de OR en het team van De Krullevaar willen u nogmaals
hartelijk danken voor uw bijdrage en hopen u volgend schooljaar weer te mogen
begroeten op de kerstmarkt!
Aanwezigheid ambulante collega’s op de Krullevaar
Er zijn ouders die de vraag hebben gesteld wanneer zij ambulante collega’s op de Krullevaar
kunnen bereiken. Daarom hierbij een overzicht:
Maandag; Annica

Dinsdag(ochtend)/middag; Marjanne
Woensdag; Jacqueline
Donderdag; Annica en Jacqueline
Vrijdag; Marjanne
Door het uitvallen van Jacqueline is er helaas niet meer elke dag iemand (gedeeltelijk) aanwezig.
We hopen uiteraard dat Jacqueline in de loop van de tijd haar taken weer kan gaan oppakken.

Schoolzwemkampioenschappen
Wat: Zwolse Schoolzwemkampioenschappen
Waar: Zwembad De Vrolijkheid, Ossenkamp 7
Wanneer: Woensdag 30 januari van 13.30 uur tot 15.30 uur
Woensdagmiddag 30 januari doen we voor de tweede keer
mee met de Zwolse Schoolzwemkampioenschappen. 6 Kinderen gaan de uitdaging aan:
• Anton uit groep 3;
• Akhyllio uit groep 4;
• Dewi uit groep 4;
• Elina uit groep 5;
• Kerem uit groep 8;
• Semih uit groep 8.
Zij zwemmen:
6 x 25m estafette, 50m vrije slag en 50m rugslag door de bovenbouw en 25m vrije slag en 25m
rugslag door de midden- en onderbouw.
Publiek is altijd welkom!

Luizenbeleid
Onze luizenbrigade heeft samen met de ouders van de MR een luizenbeleid opgesteld. Dit plan
wordt met deze krulinfo meegestuurd. Ook kunt u deze vinden op de website.

Koelkast in het speellokaal

Sinds deze week staat er een combikoelkast in het speellokaal. Als je
binnenkomt meteen aan de linkerkant. Deze is te gebruiken voor leerkrachten en leerlingen van OBS De Krullevaar. Als je er iets voor de leerlingen in zet is het wel goed om er een naam van de leerling op te zetten.
Wij zijn hier erg blij mee, met het oog op de komende zomer.

Afsluiting Brrrrr.…….koud
Heel toepasselijk staan deze weken in het teken van de winter met het thema; Brrrrr……koud.
Graag sluiten we dit thema af met ouders/ Dit keer zal de afsluiting plaatsvinden in de groep.
Woensdag 13 februari om 12.00u bent u van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter. Om
ouders met meerdere kinderen op school in de gelegenheid te stellen om ook bij een ander kind te
kijken wisselen we om 12.15u.
U mag ook gerust in dezelfde klas blijven want elke klas zal 2 verschillende dingen presenteren.

