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Jaargang: 2016-2017

Themaweken t/m 22 maart; “Kunst”
Groep 7 bezoekt Deltion “week van de techniek”
MR vergadering , 19.00 uur
Voorstelling “planetarium”voor de groepen 1 t/m 5
Schoolvoetbal, de voorrondes
Afsluiting van het project Kunst; kunstroute door de school heen
Actie “Natuurlijk Schoon” van 09.00-12.00 uur
Groep 4/5 en 5 bezoeken het Rijksmuseum
Grote Peuter Dag van 09.00-11.30 uur
Schoolfotograaf
Paasviering 13.00-14.40 uur
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsspelen
Meivakantie

Even voorstellen, Diane onze nieuwe IB-er

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Diane van Rossum en woon met mijn man in Wijhe. We hebben
samen 2 zonen, die aan het studeren zijn en door de week niet thuis wonen. Ook hebben we nog een
hondje, waarmee we graag langs de IJssel wandelen. Ik werk al heel veel jaren, in verschillende
functies, bij Openbaar Onderwijs Zwolle. Deze week ben ik begonnen, als intern begeleider op de
Krullevaar. Leonie heeft mij de afgelopen weken ingewerkt. De meeste groepen heb ik al bezocht,
zodat ik de kinderen kan leren kennen. Ik heb veel zin om op de Krullevaar aan de slag te gaan. Kom
gerust een keer kennis met mij maken.
Diane van Rossum

20 jarig jubileum, herhaalde oproep
In het voorjaar van 2018 bestaat de Krullevaar 20 jaar. Dit jubileum willen wij graag groots vieren. De gedachte
gaan uit naar een schoolvoorstelling, gegeven door de leerlingen zelf. Maar er zijn vast nog tal van andere
ideeën te bedenken. Daar hebben wij de inbreng van u als ouder bij nodig.

Oproep
Wie wil er met de leerkrachten en enkele ouderraadsleden meedenken over de invulling van dit feest?
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast hebben wij bij de uitvoering ook hulp nodig.
Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
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Het Mobiele Pla neta rium i s een opb laasba re koepel van 3, 5 meter hoog en 6 me ter doo rs nede waari n aan de bi nnenkan t inte rac tieve film s worden ge projec teerd va n de ste rren hemel en al het mooi s in he t heelal. De koepel i s bedoeld voo r edu catieve doelei nden en zal daa rom voora l worden ingeze t voor s choo lbezoeken

Planetarium voor de onderbouw
Op 21 maart bezoeken de leerlingen van groep 1 t/m 5 het planetarium. Het mobiele planetarium is een
opblaasbare koepel, waarin aan de binnenkant interactieve films worden geprojecteerd van de sterrenhemel
en al het moois in het heelal. Bekijk de planeten rondom de zon van dichtbij; Mars, Jupiter en het verre Pluto.
Maak een reis van de verste sterren naar het centrum van onze melkweg en ontdek het mysterie van de
allesverslindende Zwarte Gaten. Dat alles in ons eigen speellokaal.

Lucilla uit groep 8 haalt € 230,- op voor Stichting Haarwensen
Onlangs hield Lucilla uit groep 8 een spreekbeurt over Stichting Haarwensen.
Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een
andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Naar
aanleiding van haar gedreven presentatie ontstond er een enthousiaste groep leerlingen. Zij willen nog iets
meer doen om zodoende een bijdrage te leveren aan deze stichting. Een flesseninzamelactie werd opgestart,
op school en in de buurt. Tevens konden kinderen of ouders een bijdrage doen in de daarvoor bestemde pot
in de hal van school
In totaal haalden zij hiermee € 230,- op.
Vrijdag 17 februari mochten zij de cheque overhandigen aan Anouk, een meisje dat lijdt aan een vorm van
alopecia.

Afscheid juf Leonie
Dinsdag 28 februari heeft ons team officieel afscheid genomen van juf Leonie. Na ruim 3 jaar werkzaam
geweest te zijn op de Krullevaar, maakt zij nu de overstap naar een andere baan bij Supernova.
Leonie, veel succes en plezier in je nieuwe baan!!

Nieuws van peuterspeelzaal Muurmeesterstraat
Zoals al aangekondigd was het eerste thema van dit jaar: “Eten en Drinken”.
De peuters hebben een winkeltje ingericht en er werden ook in het echt boodschappen bij een
supermarkt gedaan. Hier hebben we samen met de peuters fruit gepakt, gewogen en betaald.
Het thema sloten wij met een gezamenlijk ontbijt af. Nadat wij de tafel klaar hadden gemaakt
konden wij met zijn allen genieten.

Margret van Assen
Leidster peuterspeelzaal Muurmeesterstraat
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Nieuws BSO Muurmeesterstraat

Thema Kunst
Na de vakantie is het thema Kunst van start gegaan bij BSO Muurmeesterstraat. Samen met de
kinderen hebben we leuke activiteiten bedacht waarbij wij een onderscheid hebben gemaakt tussen
de onderbouw en de bovenbouw.
Deze week hebben we met de bovenbouwkinderen graffiti schilderijen gemaakt. De kinderen waren
erg enthousiast. Er zijn dan ook veel mooie kunstwerken gemaakt. Ook merken we dat de
bovenbouw het erg leuk vindt om alleen met de oudere kinderen activiteiten te ondernemen.

Met de onderbouwkinderen hebben we heerlijke gezonde smoothies gemaakt met aardbeien,
banaan en yoghurt. Ook hebben ze op het schoolplein stoepkrijtkunst gemaakt. Ware kunstmonsters
zijn ontstaan met hele lange benen, gekke oren en heeeeeel veel ogen.

De komende weken zullen we nog kunstwerken maken met houtskool en krijt. Ook gaan we
ontdekken wat je allemaal met wasknijpers kunt maken. Buiten de creatieve activiteiten staan er
uiteraard ook actieve spelletjes buiten of in de gymzaal op het programma.
Er valt weer genoeg te beleven de komende tijd.
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