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jaargang 2018-2019

Belangrijke data
21 t/m 24 mei
22 mei
24 mei
27 mei tot 7 juni
30 en 31 mei
4 juni
5 juni
11 juni
17 juni
19,20,21 juni
20 juni
21 juni
25 juni

Avondvierdaagse
Maandafsluiting groep 3 en 6/7
Koffieochtend
Toetsweken
Vrij ivm Hemelvaart
Suikerfeest
Voetbal jongens groep 7 en 8 in Gendt
Schoolvoetbal voor groep 3/4
Krulinfo
Schoolreis groep 1,2,3
Kamp groep 8
Schoolreis groep 4 t/m 7
koffieochtend
Leerlingen ’s middags vrij ivm margemiddag
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

Geen enkel kind mag meer kanker krijgen of de strijd verliezen van deze ziekte!

Door naar de volgende ronde!
Woensdag 8 mei was de regiofinale schoolvoetbal in Vaassen
Het jongensteam groep 7/8 waren weer in topvorm! Ze speelden
fantastisch en sportief en zijn nummer 1 geworden.
Nu mogen ze door naar de volgende ronde.
Deze worden gespeeld op 5 juni in Gendt!
Jongens zet hem op!!!

hebben

Korfbaltoernooi
Afgelopen woensdag deden 2 teams mee met het korfbaltoernooi. De kids
hebben goed gespeeld en zijn 2e en 4e van hun poule geworden.
Helaas was het net te weinig om door te gaan.

Reminder: MR-verkiezingen
aan!!!!

De MR zoekt een nieuw MR-lid voor de oudergeleding. Meldt u
aan.
Informatie kunt u inwinnen bij de oudergeleding van de MR.

Aanpassingen jaarrooster
De juffen- en meesterdag is woensdag 10 juli en niet 18 juni
De oudergesprekken zijn 1 t/m 5 juli, ipv 17 t/m 21 juni

Clinics voor de Zwem4Daagse.

‘’De Zwem4Daagse bij het openluchtbad komt er weer aan. Op donderdag 6, 13 en 30 juni worden
er clinics aangeboden van 15.45 uur – 16.45 uur ter voorbereiding op de Zwem4Daagse. Het
aanbod is voor kinderen met minimaal diploma A.
Ook kinderen die NIET deelnemen aan de zwem4daagse (24 - 28 juni) kunnen al vast spelenderwijs
kennismaken met het openluchtbad en de afstanden die je moet afleggen tijdens de
zwem4daagse.
Onderstaand de mail waar u uw zoon en/of dochter kunt opgeven:
http://sportservicezwolle.nl/agenda/event/11631/2019/06/06

Klankbordgroep
Donderdag 9 mei is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest. De klankbordgroep bestaat uit een
aantal ouders, 2 teamleden en directie.
In de klankgroep worden er hele verschillende onderwerpen besproken. De onderwerpen kunnen
zowel door ouders als door school worden ingebracht.
Afgelopen bijeenkomst hebben we gesproken over:
- Huiswerk/overgang naar VO: Ouders geven aan dat leerlingen op de Krullevaar niet altijd
goed voorbereid zijn op de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Tips:
• Meer huiswerk en structureler
• Meer aandacht voor plannen van werk
• Meer engels
• Oud leerlingen uitnodigen om in gesprek te gaan met groep 7 en 8 leerlingen; tips en
waar loop je tegen aan.
- Leerlingen en mobieltjes; aanwezige ouders en teamleden komen met volgend advies;
mobieltjes mogen mee naar school, maar worden op school ingeleverd.
- Pedagogisch klimaat:
• Aeel minder incidenten.
• Leerkrachten nemen veel eerder contact op als er iets speelt. wordt er contact opgenomen om positieve dingen te melden
• Extra inzet om gedrag te reguleren blijft wel nodig
- Overige punten/ideeën:

• Wat vinden we van een klassenouder?
• Eind sept./begin okt. organiseren we weer een informatieve ouderavond
• Aan welke culturen/geloven kunnen we meer aandacht schenken?
• Ouders mee laten denken over opvang in de school
• Graag mailadressen van leerkrachten onderaan krulinfo/op klasbord
Dinsdag 18 juni komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Wij nodigen u van harte uit om ook
aanwezig te zijn.

Mailadressen team obs de Krullevaar

Er zijn ouders die hebben aangegeven graag de mailadressen van de teamleden van de Krullevaar
te ontvangen.
Hierbij het overzicht:
Jacqueline Roks
j.roks@ooz.nl
Jolanda van Riessen
j.vanriessen@ooz.nl
Ilse Jansen
i.jansen@ooz.nl
Anita Weggemans
a.weggemans@ooz.nl
Froukje de Vos
f.devos@ooz.nl
Ilka Remmers
i.remmers@ooz.nl
Sjoukje Burgmeijer
s.burgmeijer@ooz.nl
Ronald Berghuis
r.berghuis@ooz.nl
Eline van Braam
e.vanbraam@ooz.nl
Hanife Boran
h.boran@ooz.nl
Niki Reusken
n.reusken@ooz.nl
Annica Karst
a.karst@ooz.nl
Marjanne van Drie
m.vandrie@ooz.nl

