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Belangrijke data
26 september
26 t/m 30 september
29 september
28 sept. t/m 14 okt
3 t/m 7 oktober
5 oktober
10 oktober
14 oktober
17 t/m 21 oktober
27 oktober
12 april

Jaargang: 2016-2017

Omgekeerde 10-minutengesprekken vanaf 14.40 uur
Week van de pauzehap voor de groepen 5 t/m 8
Margedag; de kinderen zijn vrij
Projectweken thema Kinderboekenweek “opa en oma”
Ouderkijkdagen
Start Kinderboekenweek
Algemene ouderavond MR/OR/BOK, 19.30 uur
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
VO-voorlichtingsavond voor de leerlingen van groep 7 en 8
Schoolfotograaf (deze datum staat nog niet in de kalender vermeld!)

Ouderkijkweek
Volgende week, van 3 t/m 7 oktober, staan de ouderkijkdagen weer gepland.
Van 08.30-09.15 uur mogen ouders een les komen bekijken in de groep van hun kind.
Bij de deur van elk klaslokaal hangen vanaf vrijdag 30 september inschrijfformulieren.
U kunt hierop aan de start van de schooldag of aan het eind van de middag voor een bepaalde dag
inschrijven.
Gezien de grootte van de groepen is het maximumaantal personen, die een les kunnen
bijwonen, gesteld op 5.
Voor de leerlingen van groep 8 vervalt de dinsdag. Dan wordt namelijk de NIO-toets afgenomen.
Wij hopen veel ouders te mogen ontvangen!

Klasbord
Afgelopen schooljaar hebben we gewerkt met Klasbord om u op de hoogte te houden van alles wat
er in de klassen gebeurt. Ook komend schooljaar zullen we weer met Klasbord werken in alle klassen!
Klasbord zal in de komende periode de klassenmail steeds vaker vervangen. Een kijkje in de klas,
groepsweetjes, foto’s en verhalen van leuke activiteiten of groepsinformatie over bijvoorbeeld een
uitje wordt vanaf de Kerstvakantie alleen op Klasbord gedeeld. De Krulinfo met de schoolinformatie
ontvangt u nog wel via de mail.
Alle ouders zullen per kind een code ontvangen (of hebben deze al ontvangen) om u aan te melden
bij de groep van uw kind. Heeft u hulp nodig bij het installeren van de app, het aanmelden of andere
vragen over Klasbord dan kunt u dinsdag 4 oktober terecht bij juf Ellen. Zij zit, in het kleuterlokaal aan
de pleinkant, van 8.30 uur tot 9.30 uur klaar om alle Klasbord-vragen te beantwoorden.

Verlof juf Ellen
Woensdag 5 oktober is voor juf Ellen de laatste dag op school. Haar zwangerschapsverlof gaat dan in.
Wij wensen haar een prettige periode en een voorspoedige bevalling. Wij kijken uit naar het resultaat
.
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Nieuws van Gerrit van der Heide
Enige tijd geleden heeft Gerrit, onze conciërge, een ongeluk gehad. Zijn herstel vlot nog niet zo hard.
Eerst moeten de wonden aan zijn voet en been genezen zijn, voordat een ingreep mogelijk is. Het ziet
ernaar uit dat hij dinsdag 4 oktober geopereerd kan worden. Na deze operatie moet hij een week rust
houden en dan wordt er loopgips aangemeten. Een hele weg te gaan nog. 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.

Week van de Pauzehap
Als gezonde start van het schooljaar biedt “Ik eet het beter” het lesprogramma Week van de
Pauzehap voor groep 5 t/m 8: vijf dagen met filmpjes, opdrachten en heel veel gezonde
tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen ervaren met elkaar hoe lekker zo’n gezonde pauzehap
kan zijn!
De belangrijkste doelstellingen van de Week van de Pauzehap zijn dat leerlingen:
1. Veel verschillende gezonde tussendoortjes leren kennen;
2. Leren waaróm bepaalde tussendoortjes gezond zijn (Schijf van Vijf).
3. Ervaren hoe leuk én lekker het is om gezonde tussendoortjes te eten, om te variëren, te
combineren en nieuwe smaken te proeven;
4. Ervaren dat met elkaar eten (bereiden) leuk en gezellig is;
5. De gewoonte ontwikkelen om elke dag te kiezen voor gezonde tussendoortjes.

Gezond beleid op de Krullevaar.
Afgelopen week heeft de nationale sportweek plaatsgevonden. Deze week stond in het teken van
hardlopen. Tijdens de lessen gym werden er allerlei spelvormen aangeboden, waarbij hardlopen
centraal stond. Sporten draagt bij aan een goede gezondheid. Op de Krullevaar wordt er, naast
bewegen, ook aandacht besteed aan gezond eten en trakteren. Op 14 november starten de
themaweken "de gezonde school". Gedurende deze weken maken de kinderen nader kennis met de
schijf van 5 en worden zij bewust gemaakt van hetgeen zij eten door de dag heen. Een bezoek van
een diëtiste aan de groepen is daar een onderdeel van. De themaweken worden voorafgegaan door
het nationaal schoolontbijt op vrijdag 11 november. Ook hoopt de Krullevaar vanaf 7 november gratis
schoolfruit aan te bieden voor alle leerlingen op 3 vaste dagen in de week gedurende een periode
van 20 weken. In de bovenbouw worden de leerlingen uitgedaagd om gezond te trakteren op hun
verjaardag. In de onderbouw doen wij dit verzoek ook aan de ouders. Op school is het boekje
"gezond trakteren" aanwezig voor degene die inspiratie nodig heeft. Zo werken wij samen met de
kinderen en hun ouders naar een gezond beleid toe op de Krullevaar.
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Nieuws van peuterspeelzaal Muurmeesterstraat
Hallo allemaal,
Ook wij zijn eind augustus weer begonnen!
De eerste weken na de zomervakantie zijn veel nieuwe kinderen
op de peuterspeelzaal gestart. Veel peuters moesten de eerste
weken nog wennen, daarom zijn wij bezig geweest met het
thema “Welkom”. Alle peuters leerden de regels en de erbij
behorende liedjes.
Vanwege het mooie weer konden wij gelukkig veel buiten spelen en volop van de
buitenlucht genieten.

Aankomende maand zullen wij met het thema “Mensen”aan de slag gaan. We
zullen het over onszelf en onze naasten hebben.
Tot volgende maand,
Margret van Assen
Leidster Peuterspeelzaal Muurmeesterstraat

Muurmeesterstraat 27, 8043 EA Zwolle, Telefoon: (038) 420 15 25, Fax: (038) 420 19 15, E-mail: school@de-krullevaar.nl

