Krulinfo extra
Januari 2018
Belangrijke data
25 januari 2018
22 januari t/m 9
februari 2018
12 t/m 16 februari
2018
21 februari 2018
21 februari 2018
26 febr. t/m 2 maart
5 -16 maart 2018
13 maart 2018
26 t/m 29 maart 2018
22 maart 2018
26 en 27 maart
27 maart

Jaargang: 2017-2018

MR vergadering, 19.00 uur
Toetsweken
Adviesgesprekken groep 8 voor verwijzing naar het VO
Spreekmiddag/avond, 14.00-20.30 uur
Klassenshow groep 1/2, aanvang 11.45 uur
Voorjaarsvakantie
Themaweken techniek
MR vergadering , 19.00 uur
Feestweek 20-jarig jubileum
Oefenavond voor hulpouders van het circusproject, aanvang 19.30 uur
De kinderen oefenen de circusacts in
Circusuitvoering voor ouders, aanvang 19.00 uur

2018
Het team van de Krullevaar wenst iedereen een gezond en voorspoedig nieuwjaar!
20 jarig jubileum
Binnenkort bestaat de Krullevaar 20 jaar. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. In de week van 26
maart zal het circusproject plaatsvinden. De kinderen studeren onder leiding van ouders, leerkrachten en een
bedrijf verschillende circusacts in. Op 27 maart zullen zij schitteren in een spetterende circusshow. Om dit
project mogelijk te maken, hebben wij de hulp van jullie als ouders nodig! Op 22 maart is er een
informatie/oefenavond om ons voor te bereiden op de begeleiding van de kinderen. Noteert u deze data
alvast in uw agenda!!
Dit is een onderdeel van deze week. Wat er verder nog gebeurt, hoort u zo spoedig mogelijk.

Oproep
Wie kan op maandag 26 en dinsdag 27 maart tijdens de schooluren meehelpen om samen met de kinderen
een act in te oefenen. Bent u maar 1 dag beschikbaar, dan kan dat ook.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Verder willen wij een jubileumcommissie vormen. Diane Kalvenhaar vanuit de MR zal hier zitting in nemen,
maar wij zoeken nog enkele ouders. Interesse? Geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind
Enkele veranderingen
Vanaf de start van het nieuwe jaar is groep 8 gesplitst in groep 8A en 8B.
Juf Eline is bereid gevonden om op maandag, woensdag en vrijdag voor groep 8A te staan. Dit betekent dat
haar werkdagen bij de kleuters dinsdag en donderdag zullen zijn. Juf Anita is dan op maandag, woensdag en
vrijdag in groep 1/2.
Gezinsuitbreiding bij juf Jolanda
Op 17 november is Olivia geboren. Met moeder en dochter gaat het heel goed en Nora is trots op haar kleine
zusje. Wij wensen Jolanda en haar gezin veel geluk.
Voorleesontbijt
Op de kalender staat op 24 maart onder voorbehoud het nationaal voorleesontbijt gepland. In verband met de
toetsweken, willen wij hier dit jaar geen aandacht aan besteden.
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Afwezigheid Els
In de kerstvakantie heeft Els een val met de fiets gemaakt. Zij heeft hierbij een hersenschudding en diverse
kneuzingen opgelopen. Op doktersadvies moet zij veel rust nemen. Els zal daarom de komende weken korte
momenten op school aanwezig zijn. Ook zal zij haar mail maar 1x per dag bekijken en eventueel
beantwoorden.
Om goed te kunnen herstellen moet zij het werken met telefoon en computer beperken.
Voor dringende zaken is Els telefonisch bereikbaar.
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