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Belangrijke data
12 april
15 april
16 en 17 april
17 april
18 april
19 april
20 april- 5 mei
6 mei
8 mei
14 mei
15 mei
24 mei

jaargang 2018-2019

koningsspelen
koffieochtend
Groep 8; cito eindtoets
Schoolvoetbal, 2e ronde groep 7/8 in PEC-stadion
Paasactiviteit
Goede vrijdag
meivakantie
schoolfotograaf
Schoolvoetbal groep 3/4
krulinfo
schoolkorfbaltoernooi
koffieochtend

Grote Peuterdag 5 april!
Aanstaande vrijdagochtend vanaf 9.00u hebben we een open dag voor
alle peuters en hun ouders. Heeft u vrienden, kennissen en/of buren
met een peuter geef dit bericht dan door!!!
Iedereen is Welkom!

MR-verkiezingen
De MR zoekt een nieuw MR-lid voor de oudergeleding. In de
de bijlage meer informatie. Meldt u aan!!!!

Paniek in de Paasfabriek
Op donderdag 18 april is de school ‘omgetoverd’ tot een ware paasfabriek. In de fabriek is er
vanalles aan de hand. Om 12:20 uur zullen de kinderen in hun eigen klas met de leerkracht
genieten van een paaslunch. De kinderen hoeven zelf dan geen lunch mee te nemen, maar wel
een bord, bestek en beker (voorzien van naam). Na de lunch gaan groep 1 tot en met 4 in de
fabriekshal van de paasfabriek (het speellokaal) diverse paasactiviteiten in een spelcircuit spelen.
Hiervoor zoeken we nog ouders/verzorgers die de kinderen willen begeleiden. U kunt zich hiervoor
opgeven bij meester Ronald, r.berghuis@ooz.nl. Groep 5 tot en met 8 zal
in het kantoor van de paasfabriek directeur op onderzoek uitgaan, om het
raadsel rondom de problemen in de fabriek op te lossen (escaperoom).
Kortom, het belooft een leuke afsluiting te worden op de laatste middag
voor de meivakantie!

Koningsspelen 2019

Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Vorige jaar was het erg gezellig met
alle hulp van ouders en studenten van het Deltioncollege. We starten ’s
morgens met het Koningsontbijt. Dit jaar gaat het een beetje anders. De
kinderen mogen nl. zelf hun gezonde ontbijt meenemen naar school
(zowel eten als drinken). Om 09.30 uur starten de groepen 1 t/m 4 en de groepen 7 en 8 met de
Koningsdans op het schoolplein. Daarna gaan de groepen 1 t/m 4 spelletjes doen op het
schoolplein. De groepen 7 en 8 vertrekken naar de gymzaal of hebben activiteiten achter de school
(in het park). Juf Linda (gymleerkracht) zal dit regelen. U hoort z.s.m. waar de keuze op gevallen is.
De groepen 5 en 6 gaan naar sportpark “de Verbinding”. Zij zullen daar de Koningsspelen vieren
met andere scholen uit Stadshagen o.l.v. Sport Service Zwolle.
Het uitgebreide programma wordt u op dinsdag 9 april toegestuurd via de mail. Ook dit jaar
hopen wij weer op veel steun van de ouders. Zij helpen mee om de groepjes leerlingen te
begeleiden bij de spelletjes op het schoolplein. Bent u beschikbaar deze dag en vindt u het leuk om
de Koningsspelen samen met ons te vieren (van 9.30 – 11.00 uur), dan kunt u zich inschrijven op
de lijsten die op de ramen van de lokalen hangen (van de groepen 1 t/m 4). We gaan er samen
weer een fantastisch dag van maken.

Lopen voor Kika
Hallo, ik ben Julian, 8 jaar en ik zit in groep 4 van O.B.S. De Krullevaar. Ik wil
héél graag geld inzamelen voor KiKa, omdat dat heel belangrijk is voor
onderzoeken. Dit gaan we doen op woensdag 26 juni.
Programma 11:00 uur startschot 12:00 uur einde sponsorloop 12:15 uur
afsluiting
Na het programma tijdens schooltijd gaat het programma nog door met een verloting en hopelijk
kunnen we jullie binnenkort meer vertellen over de rest van het programma. Na de meivakantie
ontvangt u hierover meer informatie.
Geen enkel kind mag meer kanker krijgen of de strijd verliezen van deze ziekte!

Door naar de volgende ronde!
Woensdag 27 maart deed het jongensteam groep 7/8 mee met het
schoolvoetbaltoernooi. De jongens hebben heel sportief en fantastisch
gespeeld. Ze hebben één wedstrijd gelijk gespeeld en de overige
wedstrijden gewonnen. De jongens zijn door naar de volgende ronde.
En hiervoor mogen ze op 17 april in het PEC-stadion voetballen.
Jongens zet hem op!!!

schoolfotograaf 6 mei
Beste ouders van De Krullevaar,
Mijn naam is Natalie Timmerman. Dit jaar mag ik de schoolfoto’s maken op
De Krullevaar. De afgelopen jaren heb ik vaak gefotografeerd voor
verschillende scholen en kinderdagverblijven.
Samen met school hebben we besloten om dit jaar te kiezen voor een witte
achtergrond. Een witte achtergrond is de meest neutrale achtergrond om kinderen op te

fotograferen. Tegenwoordig is er veel kleding met leuke prints, deze komen echt het mooist tot
hun recht voor een neutrale achtergrond. Verder is het natuurlijk fijn om een wat neutrale foto in
een lijstje neer te kunnen zetten of weg te kunnen geven.
Ik wil u ook graag een kleding advies meegeven. Vaak zijn hardere kleuren zoals spijker, blauw,
groen, rood, zwart, hard roze heel geschikt voor een mooi contrast op de foto. Pasteltinten zijn
ook goed te fotograferen, hiermee is het contrast wat minder, dit maakt de foto wat zachter qua
uitstraling. Kleuren zoals geel en oranje zijn wat lastiger te fotograferen, net zoals fluor kleuren.
Dit komt vaak wat flets over op een foto. Het is fijn als het u lukt hier rekening mee te houden.
Ik kijk erg uit naar maandag 6 mei en ga natuurlijk mij uiterste best doen om alle kinderen zoveel
mogelijk als zichzelf op de foto te zetten. Hoe wij dat dit jaar gaan invullen blijft nog even een
verrassing ;)!
Heeft u vooraf nog vragen? Stel ze dan gerust.
Hartelijke groet,
Natalie Timmerman
www.liefdevoorlaterfotografie.nl - info@liefdevoorlaterfotografie.nl
Aanvulling:
Er is ook de mogelijkheid om broertjes/zusjes en/of broers en zussen op de foto te zetten.
Dit kan vanaf 13.15 uur. Er komt een intekenlijst waarop u kunt aangeven op welk moment u wilt
komen.

Greenkidz
Een nieuw initiatief is GreenkidZ. Groene
activiteiten voor kinderen op de
vrijdagmiddag. In de bijlage de flyer.

