Krulinfo
November 2016
Belangrijke data
17 t/m 21 oktober
24 oktober
27 oktober
7 t/m 18 november
7 november
8 november
11 november
13 november
16 november
5 december
7 december
12 april

Jaargang: 2016-2017

Herfstvakantie
Ouderforum, 19.30 uur
VO-voorlichtingsavond voor de leerlingen van groep 7 en 8
Themaweken “de gezonde school”
Start schoolfruit, 3x per week fruit en groente gedurende 20 weken
MR-vergadering, 19.00 uur
Nationaal schoolontbijt
School versieren voor Sinterklaas
Spreekmiddag/avond, 14.00-20.30 uur
Sinterklaasfeest
School versieren voor Kerst, onder schooltijd
Schoolfotograaf (deze datum staat nog niet in de kalender vermeld!)

Algemene ouderavond MR-OR
Maandag 10 oktober vond de jaarlijkse algemene ouderavond plaats. Tijdens deze bijeenkomst
verantwoorden de OR, MR en de stichting Beheer Oudergelden van de Krullevaar, de uitgaven en
activiteiten van het afgelopen jaar. Helaas was de opkomst van belangstellende ouders erg laag,
terwijl het toch wel gaat over zaken die ouders betreft. Ook de verantwoording van de uitgaven van
de ouderbijdrage is voor alle ouders bestemd. Tijdens deze bijeenkomst is vastgesteld dat de
ouderbijdrage dit schooljaar niet wordt verhoogd, en blijft staan op €24,- per leerling. Het is van
belang dat iedereen deze bijdrage betaalt, zodat de gebruikelijke feesten voor onze kinderen
georganiseerd kunnen worden. Zonder financiën lukt dat niet.
Tevens hopen wij volgend schooljaar op een hogere opkomst!

Start schoolfruit
Vanaf 7 november wordt er op de Krullevaar gratis schoolfruit aangeboden voor alle leerlingen. De
leerlingen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag vers fruit of verse groente aangeboden,
gedurende 20 weken. De kinderen hoeven op deze dagen geen eten mee te nemen voor de kleine
pauze om 10.00 uur. Heeft u kind een allergie voor bepaalde soorten groente of fruit, geef dit dan
door aan de leerkracht van uw kind.

Taal voor thuis
25 oktober start op De Krullevaar het project Taal voor Thuis. Taal voor Thuis is een gratis cursus
voor ouders van kinderen op de basisschool. De cursus wordt gegeven door (getrainde)
taalvrijwilligers. Tijdens de cursus leren ouders hoe ze de taalontwikkeling van hun kind kunnen
stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of door vragen te stellen. Naast het
stimuleren van de taalontwikkeling heeft de cursus als doel om de betrokkenheid van ouders bij
school te vergroten. Zo oefenen deelnemers met het voeren van tien-minuten-gesprekken of het
helpen bij huiswerk. Na Taal voor Thuis kunnen ouders, die dat willen, doorstromen naar
taalcursussen om hun eigen taalvaardigheid verder te ontwikkelen.
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Voor wie is Taal voor Thuis?
De cursus Taal voor Thuis is geschikt voor ouders met kinderen op de basisschool. Zowel ouders met
een Nederlandstalige achtergrond als ouders met een anderstalige achtergrond kunnen hieraan
deelnemen. Het is wel belangrijk dat ouders zich mondeling kunnen redden in de Nederlandse taal.
Interesse? Hebt u nog vragen, of wilt u zich aanmelden? Vraag het aan de leerkracht van uw kind.

Nieuws van Gerrit van der Heide
Inmiddels is Gerrit aan zijn voet geopereerd en is hij herstellende van deze operatie. Het ziet ernaar
uit dat hij donderdag 20 oktober loopgips krijgt. Zelf hoopt hij dan weer een klein beetje mobiel te
worden en wellicht een keer op de koffie te komen op de Krullevaar. Daar zien wij allen naar uit!
Onlangs heeft hij een fruitmand en kaarten van kinderen en groepen ontvangen. Wij wensen Gerrit
namens iedereen veel beterschap en een voorspoedig herstel.
Wilt u hem een kaartje sturen? School kan uw kaart van een adres voorzien.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 14 oktober hebben enkele leerlingen van groep 5 t/m 8 weer gestreden om de titel
“Voorleeskampioen”. Uit 6 klassenfinalisten, Iris, Esma, Floris, Yade, Ali-Ergun en Eline werd de
kampioen gekozen. Er was een heuse jury, bestaande uit Marianela (lerares Spaans de afgelopen
jaren) en Isolde (moeder van Fay-Robin en voormalig lerares Spaans). Zij beoordeelden het voorlezen,
maar ook de korte terugblik van het stuk verhaal en informatie over de schrijver.
Na een spannende strijd, kwamen er 2 kampioenen uit de bus. Ali-Ergun uit groep 8 mag de
Krullevaar gaan vertegenwoordigen op de Zwolse voorleeswedstrijd en Iris uit groep 5 is uitgeroepen
tot schoolkampioen. Alle deelnemers ontvingen van de jury een mooie oorkonde, prachtig gemaakt
door juf Joyce, en een boekenbon.
Beide kampioenen en alle andere deelnemers van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.

Sportweek in de herfstvakantie bij het Landstede Sportcentrum
Net als vorig jaar, vindt er ook dit jaar in de Herfstvakantie weer een sportweek plaats in het
Landstede Sportcentrum. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar zijn weer van harte welkom om te
komen sporten en een actieve middag te beleven.
Het programma voor de Herfstvakantie Sportweek ziet er als volgt uit:
Op maandag 17 oktober kunnen kinderen kennis maken met zaalvoetbal, op dinsdag 18 oktober met
volleybal en op woensdag 19 oktober kunnen kinderen komen basketballen. De Sportweek is een
initiatief van het Landstede Sportcentrum in samenwerking met Sportservice Zwolle, Volleybal Club
Zwolle, ZAC Basketbal en SVI Zaalvoetbal.
Deelname bedraagt €2,50 per kind voor een middag, aanmelden is niet nodig. Mocht je twee
middagen willen komen sporten, dan is het in totaal €4,- per kind. Kom je drie dagen, dan is €5,- per
kind voor alle middagen. De kinderen worden tussendoor getrakteerd op iets lekkers. De activiteiten
vinden plaats bij het Landstede Sportcentrum aan Hogeland 10 in Zwolle. Kijk voor meer informatie
op www.landstedesportcentrum.nl.
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