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Jaargang: 2017-2018

Start zomervakantie
Eerste schooldag
Groepsactiviteit groep 8, vertrek 08.15 uur
Informatieavond groep 1 t/m 7, ronde 1 19.00-20.00 , ronde 2 20.00-21.00 uur
Omgekeerde 10-minutengesprekken
Start kinderpostzegels, 12.00 uur
MR vergadering, aanvang 19.00 uur

Eerste schooldag
Maandag 4 september openen de deuren van de Krullevaar weer, om na een welverdiende vakantie, weer fris
aan een nieuw schooljaar te beginnen.
Wij zijn erg blij met alle ouders die het afgelopen jaar meegeholpen hebben om activiteiten voor de kinderen
mogelijk te maken en wij hopen dat wij ook dit jaar weer een beroep op u mogen doen. Wij als team wensen
alle kinderen met hun ouders een fijn schooljaar toe!
Er staat om 08.30 uur koffie en thee klaar voor de ouders.
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. Onlangs heeft u via de mail alle
belangrijke data zoals margedagen, vakanties, klassenshows etc. ontvangen, zodat u deze alvast in uw agenda
kunt zetten.
20-jarig bestaan van de Krullevaar
In maart 2018 bestaat de Krullevaar 20 jaar!
Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Na de zomervakantie wordt de week bekend gemaakt, waarin de
festiviteiten plaatsvinden. Wilt u meedenken over de invulling van de week? Graag!
Momenteel denken 2 ouders, de MR en OR mee over het jubileum.
Maar hoe meer zielen, hoe meer plannen.
In welk klaslokaal komt mijn kind?
Aan het eind van het vorig schooljaar is er vlak voor de vakantie een grote verhuizing geweest.
De groepen 3 en 4 hebben hun lokaal beneden tegenover groep 1/2. Tijdens de ochtenduren heeft elke groep
zijn eigen lokaal. De groepen 5 t/m 8 zitten boven.
De kinderen van de groep 1 t/m 4 gaan aan de zijkant van de school naar binnen. Dit is de ingang bij de
peuterspeelzaal. Maandag zal de juf van groep 3 en 4 bij de betreffende ingang staan.
De deuren gaan zoals gewoonlijk om 08.20 uur open.

Gym groep 8
Maandag 4 september start groep 8 de dag met gym. De kinderen worden om 08.25 uur bij de gymzaal
verwacht. De dagen waarop de leerlingen gymnastiek hebben zijn hetzelfde als vorig jaar, op maandag en
vrijdag.

