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Een goed uiteinde en
een nog beter begin!
Het afgelopen jaar is er weer heel
veel gebeurd op onze school. Nu
kan ik natuurlijk alleen spreken
over de afgelopen 4 maanden,
maar wat ik daar in zag, stemde
me heel erg positief. Lieve
kinderen, fijne collega’s en heel
veel betrokken ouders! Al met al
een prachtige basis om het
nieuwe kalenderjaar mee in te
gaan. Een jaar met veel nieuwe
uitdagingen. Voor het team, de
kinderen en de ouders. Samen
gaan we er voor zorgen dat ook
het komende jaar een groot
succes zal worden!

Ik wens jullie dan, ook namens
het gehele team van de
Krullevaar, een goed uiteinde en
een nog veel beter begin van het
nieuwe jaar!
Harold van Bremen
Locatieleider obs De Krullevaar
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Kerstdiner
Het kerstdiner van afgelopen
donderdag was erg gezellig. Wat zijn
er veel lekkere dingen gemaakt door
alle kinderen en hun ouders! En wat
zag iedereen er prachtig uit! De
kleine voorstellinkjes van alle
groepen en de meesters en juffen
waren ook een groot succes.
Natuurlijk mogen we onze eigen
kerstman niet vergeten te bedanken
voor zijn aanwezigheid!

Kinder Sportspektakel
Kinder Sportspektakel in het Theater van de Sport - Landstede Sportcentrum
In de Kerstvakantie zijn kinderen van 6 tot en met 12 jaar van harte welkom bij het
Kinder Sportspektakel. Dit vindt plaats op maandag 30 december 2019 in het
Theater van de Sport – Landstede Sportcentrum. Een gezellige middag met
allemaal verschillende sporten.
Tijdens het Kinder Sportspektakel maken de kinderen kennis met volleybal,
basketbal, zaalvoetbal, korfbal en badminton. Onder begeleiding van vrijwilligers
van verschillende verenigingen kunnen zij al deze sporten uitproberen. Het Kinder
Sportspektakel op 30 december begint om 12:30 uur en duurt tot 16:00 uur.
Tussendoor worden de kinderen getrakteerd op iets lekkers en na afloop krijgen alle
deelnemers een vrijkaartje van de Landstede Hammers cadeau!
De entree voor deze sportieve middag is geheel gratis, maar aanmelden is wel
verplicht! Dit kan via de website van het Landstede Sportcentrum:
www.landstedesportcentrum.nl
De Sportweek is een initiatief van het Theater van de Sport - Landstede
Sportcentrum in samenwerking met SportService Zwolle, Volleybal Club Zwolle, iFC
Zwolle, Landstede ZAC Basketbal, Korfbalvereniging Sparta en de Zwolsche
Badminton Club. De activiteiten vinden plaats in het Landstede Sportcentrum aan
de Hogeland 10 in Zwolle. Kijk voor meer informatie op
www.landstedesportcentrum.nl.

