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Toetsweken
Prikactie, de lessen beginnen om 09.30 uur. De deuren gaan open om 09.20 uur.
MR vergadering, aanvang 19.00 uur
Ouderforum, 19.30 uur
Presentatie groepsverdeling schooljaar, 19.00 uur
Margedag, de kinderen zijn vrij
Themaweek “Feest”
Spreekmiddag/avond facultatief, 14.00-20.30 uur
Juffen en meesterdag
Musical groep 8, aanvang 19.00 uur
Picknick en afsluiting schooljaar
Kijken in de nieuwe groep
Start zomervakantie
Eerste schooldag

Bedankt
Via deze weg wil ik alle ouders en collega’s bedanken voor de hartverwarmende kaarten en condoleances naar
aanleiding van het overlijden van mijn broer.

Prikactie
Dinsdag 27 juni doen de leerkrachten van de Krullevaar mee aan de prikactie vanuit de PO-raad.
U heeft hierover eerder bericht ontvangen
De lessen zullen op deze dag om 09.30 uur beginnen. Vanaf 09.20 uur mogen de kinderen naar binnen.

Jaarkalender
De afgelopen jaren bent u gewend een jaarkalender te ontvangen voor de zomervakantie. Komend schooljaar
ontvangt u deze kalender echter pas aan de start van het schooljaar. Voor de zomervakantie krijgt u via de
mail alle belangrijke data zoals margedagen, vakanties, klassenshows etc, zodat u deze alvast in uw agenda
kunt zetten

Bizworld in groep 8
Er wordt weleens geopperd dat men na de Citotoetsen niet zoveel meer doet in groep 8. Niets is minder waar.
Integendeel, in groep 8 op de Krullevaar gaan ze er juist extra tegenaan. Maar dan wel op een iets andere
manier. In deze groep zijn ze gestart met het project “Bizworld”.
Tijdens dit project leren en ervaren kinderen hoe het is om een onderneming te runnen. En dat is moeilijker
dan je denkt. Ze moeten solliciteren op de juiste functies en bij enkele kinderen werd zelfs een
sollicitatiegesprek gevoerd met een echte ondernemer. En dat was toch moeilijker dan ze hadden verwacht.
Uiteindelijk hebben ze een functie gekregen en gaan ze in groepjes van 7 kinderen een bedrijf starten. Ze
kiezen een naam en schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel. Ze krijgen aandelen en sluiten een
starterslening af.

Avond4daagse
Onder prettige weersomstandigheden heeft een grote groep kinderen van de Krullevaar de avond4daagse
gelopen. De kleuters liepen woensdagavond voor een medaille, de onderbouw liep elke dag 5 km en een grote
groep bovenbouwleerlingen liep de 10 kilometer. Voor alle deelnemers was er voor de aanvang van het defile
een welverdiende medaille en een bloem van de ouderraad.
Namens de leerlingen bedanken wij alle ouders, die zich hebben ingezet om deze dagen te verzorgen!

Schoolreis en kamp
Al zat het weer niet helemaal mee, toch hebben alle kinderen een fijn schoolreisje of kamp gehad.
Groep 8 bracht 3 dagen door rond de Eskamp, alwaar zij allerlei activiteiten hebben gedaan.
Groep 1/2/3 zijn naar de Drentse Koe geweest, hier konden de kinderen naar hartenlust binnen en buiten
spelen. Groep 4/5 heeft Dierenpark Amersfoort bezocht en groep 6/7 heeft de dag doorgebracht in het
Dolfinarium

