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Luizenvrij
Hoera wat fijn, de school is luizenvrij. Met dank aan ons luizenteam en uiteraard ouders die hun
kinderen direct behandelen. Laten we hopen dat we dit kunnen vasthouden.

Nieuw thema; Groei en bloei
Afgelopen vrijdag hebben we met het team nagedacht over het nieuwe thema ‘Groei en bloei’.
Daarbij zijn we ondersteund door Erik Groot Koerkamp, een deskundige op het gebied van
onderzoekend en ontwerpend leren. Het team heeft onder begeleiding van Erik nagedacht over
het stellen van doelen en hoe we samen met de kinderen succescriteria kunnen opstellen. Zo
hopen we nog meer verdieping in ons thema te kunnen brengen. Op klasbord kunt u weer volgen
wat we zoal in de klassen doen.

Hoe scoort de Krullevaar?
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoekt elk jaar hoe scholen scoren op de eindtoets die
in groep 8 wordt afgenomen. Uiteraard zeggen scores lang niet alles maar wij zijn wel trots dat de
Krullevaar in de top 10 staan van best presterende scholen van Zwolle. Met een ruime voldoende
van 7,3 staan we op een mooie 6e plaats.
https://indebuurt.nl/zwolle/nieuws/de-cijfers-zijn-bekend-hoe-goed-scoort-jouwbasisschool~70435/

Stakingsdag 15 maart
In de week van 11 maart voeren een aantal bonden, zoals de FNV en de AOB, actie voor meer
investeringen in het onderwijs. De actie wordt gevoerd in al het onderwijs, dus ook in het VO
en HBO bijvoorbeeld. Als afsluiting van deze week, vrijdag 15 maart, is er een landelijke
stakingsdag.
Om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs zal het team van de Krullevaar,
zoals u in een eerdere mail al hebt kunnen lezen, deelnemen aan deze stakingsdag. Deze dag
zal de school dus gesloten zijn. Mocht u in de problemen komen met opvang voor deze
ochtend dan kunt u contact met de school opnemen.

We bedanken u voor uw begrip en medewerking.

