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Belangrijke data tot de
herfstvakantie:
31 augustus:
Eerste schooldag. De lessen
beginnen weer om 8.30 uur. Er
is vandaag géén gym.
2 september:
Eerste gymles
17 september:
Informatieavond voor alle
groepen.
18.30 uur:
groep 1-3-5-7
19.15 uur:
Groep 2-4-6-8
22 september:
MR-vergadering
30 september t/m 11
oktober:
Kinderboekenweek
15 + 16 oktober:
Studiedagen voor het team.
Alle kinderen zijn vrij.

We gaan weer beginnen!
De zomervakantie zit er op. We hopen dat iedereen deze weken heeft
kunnen genieten en weer helemaal is opgeladen voor het nieuwe schooljaar.
Alle leerkrachten zijn heerlijk uitgerust en hebben de afgelopen week alle
lokalen weer ingericht en alle potloden en schriften klaargelegd. De
voorbereidingen zijn gedaan. We zijn er weer helemaal klaar voor!
In deze eerste Krullebull. nemen we afscheid van Ouderraadsleden, stellen
nieuwe teamleden zich aan u voor, leest wanneer de gymlessen zijn, hoort u
met welke nieuwe methoden we gaan beginnen en ziet u wie er jarig zijn en
welke kinderen op De Krullevaar gaan starten.
Bij deze Krullebull. ontvangt u ook de brief met alle coronamaatregelen zoals
deze vanaf maandag op school zullen gelden. U vindt deze documenten ook
in de SchoolApp terug.

Juf Ans

19 t/m 23 oktober:
Herfstvakantie

In de zomervakantie bereikte ons het droevige bericht dat juf Ans is
overleden.

Welkom op de Krullevaar

Deze maand worden de
volgende kleuters 4 jaar en
mogen bij ons gaan starten:
Skylar, Noud, Sophia,
Wendy en Nina

Tot een half jaar geleden heeft zij elke maandagochtend verschillende
leerlingen begeleidt die om wat voor reden dan ook extra uitleg of
ondersteuning nodig hadden. Toen zij hoorde dat zij ziek was, heeft zij
hiermee moeten stoppen. Ze ging er vanuit dat dit tijdelijk zou zijn en
dat ze na de zomervakantie weer zou kunnen komen helpen. Helaas
mag dat niet zo zijn.
Wij gaan in juf Ans een zeer serieuze en hardwerkende collega missen.
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte toe.

Van harte welkom en heel veel
leerplezier in de kleutergroep.
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Afscheid van enkele Ouderraadsleden
Na jaren van tomeloze inzet voor de school hebben 3 ouders afscheid
genomen van de Ouderraad.
Angelique, Maike en Sanne, héél hartelijk dank voor al jullie hulp en inzet
de afgelopen jaren. Hulp bij de boodschappen, het versieren,
meedenken, organiseren en voorbereiden van talloze feestjes en
vieringen op de Krullevaar. Mede dankzij jullie werden ze een groot
succes. We konden altijd een beroep op jullie doen en niets was jullie te
veel. We gaan jullie natuurlijk heel erg missen.
Gelukkig zijn jullie nog niet helemaal verdwenen van De Krullevaar én
hebben we nog een fantastische groep ouders in de Ouderraad over.

Gymlessen
Vanaf deze week worden de gymlessen aan alle groepen gegeven door juf Jenny. De gymlessen
starten op woensdag 2 september. Maandag mogen alle gymspullen thuisblijven.
Het gymrooster is dit schooljaar gelijk aan vorig jaar, namelijk:
8.30 uur groep 1-2
9.15 uur groep 3-4
10.00 uur groep 5-6
10.55 uur groep 7-8
De gymlessen zijn op maandag en woensdag in de Berengracht.

Even voorstellen:
Mijn naam is Jenny van Eldik.
Vanaf dit schooljaar verzorg ik op maandag en woensdag de gymlessen
op de Krullevaar.
Daarnaast ben ik op dinsdag en donderdagochtend in de gymzaal te
vinden en geef ik gymles aan de immanuelschool in Oudewater.
’s Middags werk ik bij de BSO Yellowbellies, en geef ik leuke sport
activiteiten aan de kinderen.
Voordat ik bij de Yellowbellies ging werken, heb ik de ALO gedaan en
mijn gymdiploma gehaald.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken en te sporten.
Ik vind het erg leuk jullie gymles te gaan geven! Mocht je nou nog leuke activiteiten weten voor de
gymles, laat het me dan weten!
Met sportieve groet,
Jenny van Eldik
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Hallo allemaal, ik ben juf Marjolein. Op maandag en dinsdag ben ik te vinden in
groep 5/6 en op de woensdag in groep 7/8. Ik zal hier tot aan de kerstvakantie
zijn.
De afgelopen 12 jaar heb ik in groep 7/8 gestaan. Nu vond ik het leuk om op
verschillende scholen rond te kijken, daarom werk ik nu vanuit de invalpool.
Mijn woonplaats is Gouda, hier woon ik samen met mijn vriend Roel en onze 3
katten. Ik kijk graag tv, lees een boek of ik ga er op uit om te Geocachen. Door dit
laatste kom ik op mooie plekken en wandel ik veel. Ik kijk er naar uit om dit
schooljaar op De Krullevaar te starten.
Met hartelijke groet,
Marjolein Abbenhuis
Team van de Krullevaar.
Ook dit schooljaar is er in de laatste vakantieweek weer een leuke foto gemaakt van het team.

Omdat nog niet iedereen bij u bekend is, ziet u hieronder een genummerde foto met alle namen en
functies erbij.
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1. juf Pien (directeur)
2. juf Laura (intern begeleider)
3. juf Carla (groep 3-4)
4. juf Michelle (groep 1-2)
5. juf Mariska (groep 5-6)
6. juf Annemarie (groep 3-4)
7. juf Karen (peutergroep)
8. juf Marjolein (groep 5-6 en 7-8)
9. juf Sanne (groep 7-8)
10. Irma (clustermanager Kind & Co)
11. juf Yvonne (groep 5-6 en 7-8, met
zwangerschapsverlof tot januari 2021)
12. juf Kelly (peutergroep)
13. juf Ankie (groep 1-2)

KrullevaarApp
En dan is het écht zover: we gebruiken vanaf dit schooljaar onze eigen KrullevaarApp. In onze app
leest u alle praktische informatie over de school en de groep van uw kind. Leerkrachten plaatsen er
korte berichtjes met foto’s van activiteiten tijdens de schooldag. U kunt er het Krullebull. nog eens
nalezen en alle vakantie- en studiedagen terugvinden. Daarnaast kunt u hier binnenkort zelf
inschrijven voor de voortgangsgesprekken. Kortom: download de App snel.
Stappenplannen voor het downloaden en het aanmaken van een account vindt u onderaan dit
Krullebull.

Aanvulling op de jaarkalender
De datum van het kamp van groep 7-8 is bekend. Ze vertrekken op woensdag 7 april en komen op
vrijdag 9 april weer terug. Alle verdere informatie over de locatie en de betaling ontvangt u later in
het schooljaar.

Nieuwe methode Engels
Dit schooljaar gebruikt onze school een nieuwe methode voor Engels in het
basisonderwijs: Stepping Stones Junior. Stepping Stones Junior is de
nieuwste methode Engels voor het basisonderwijs van Noordhoff. Deze
methode sluit aan op Stepping Stones, de grootste methode Engels voor het voortgezet onderwijs.
Stepping Stones Junior biedt alle handvatten en materiaal voor goede én leuke lessen Engels. Door
een rijk taalaanbod en afwisselende werkvormen krijgt uw kind interactieve en motiverende lessen.
De nadruk in de lessen ligt op leren communiceren. Dit betekent dat de leerkracht de hele les in het
Engels geeft. De rijke taalomgeving in de methode, de speelse manier en een veilige leeromgeving
stimuleren kinderen om Engels te gaan praten.
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De methode past bij de belevingswereld van kinderen. Zo heeft elke les bijvoorbeeld een pakkend
filmpje waarin Engelstalige leeftijdsgenoten met elkaar communiceren. Kinderen krijgen op deze
manier een uitgebreide woordenschat en zelfvertrouwen in het spreken van een andere taal. Een
uitstekende basis waarmee ze hun taal kunnen uitbreiden in de brugklas en daarna.
Nieuwe methode Wereldoriëntatie
Naut, Meander en Brandaan is een methode voor de wereldoriënterende
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Maar aan kennis
alleen hebben ze niet genoeg. Ook het beheersen van 21e eeuwse
vaardigheden is in de wereld van nu essentieel. Naut Meander Brandaan
integreert kennis én vaardigheden op een unieke manier, zodat kinderen
optimaal op de toekomst zijn voorbereid. In deze methode wordt gewerkt met informatierijke en
compacte teksten, beeld dat uitleg geeft bij tekst, weet- en toepassingsvragen en een doordenkvraag
bij elke opdracht.
De methode Naut omvat de drie traditionele vakken biologie, natuurkunde en techniek. De kinderen
leren ook de beginselen van scheikunde, begrip over de aarde en het heelal, én ze worden
gestimuleerd om na te denken over milieu en duurzaamheid en hun rol daarin.
Meander laat kinderen de wereld zien, maar leert ze ook om verschijnselen te herkennen, verklaren
en waarderen: waar heb ik het meer gezien, hoe komt dat, wat vind ik ervan?
Brandaan is een geschiedenismethode die uitgaat van het ‘nu’. De kinderen leren dat de wereld, is
beïnvloed door hoe het vroeger was. Elke les start daarom altijd met een foto uit de tegenwoordige
tijd. Vanuit die foto duiken we met de kinderen het verleden in.
Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag. Een heel fijne verjaardag voor jullie!

Augustus

September

Olivia (groep 3)
Mylo (groep 3)
Emma (groep 7
Ethan (groep 3)
Abel (groep 6)
Lieve (groep 5)
Suzanne (groep 8)
Zekios (groep 7)
Odin (groep 2)

Isabella (groep 7)
Jayda (groep 7)
Julia (groep 4)
Anne (groep 7)
Jeano (groep 5)
Loïs Faaij (groep 7)
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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie starten er nieuwe kinderen bij ons op school.
Hartelijk welkom in onze kleutergroep Dina, Skylar, Noud, Sophia,
Wendy en Nina.
Heel veel leerplezier bij ons op de Krullevaar.

Inloopspreekuur juf Pien
Op de dagen dat ik op school ben heb ik tussen 8.30 – 9.00 uur inloopspreekuur. Loopt u gerust even
langs voor een vraag of een praatje. U bent op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van harte
welkom. In verband met de geldende maatregelen, kunt u mij op deze ochtenden buiten vóór de
school vinden.
Dit was het alweer. De volgende Krullebull. verschijnt op 11 september 2020.
Fijn weekend en graag tot maandag 31 augustus.
Met hartelijke groeten,
Team van De Krullevaar

Beste ouders, verzorgers
Vanuit Kwadraad ben ik in Schoonhoven op de Krullevaar beschikbaar als
(school) maatschappelijk werker.
Heeft u vragen of zorgen om uw kind bijvoorbeeld omdat uw kind wordt
gepest, u als ouders gaat scheiden of gescheiden bent, uw kind met tegenzin
naar school gaat of u als ouder moeite heeft met de opvoeding, dan kunt u
hiervoor bij mij terecht.
U kunt zich aanmelden via de Internbegeleider of leerklacht. In een
intakegesprek met u als ouder bespreken we de situatie en wat het maatschappelijk werk hierin kan
betekenen. Vervolgens kan ik in gesprek gaan met uw kind, of meerdere gesprekken met u als ouder
hebben.
Ook bieden we vanuit Kwadraad regelmatig trainingen aan, zoals de weerbaarheidstraining,
faalangstreductietraining of de KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) , voor leerlingen van de
bovenbouw (groep 5 t/m8)
Deze trainingen worden gratis aangeboden en zijn meestal onder schooltijd.
Een afspraak met uw kind is vaak op school en met ouders kan dit gesprek plaatsvinden op een van
onze kantoren of bij u thuis. U kunt mij bereiken via algemene nummer van Kwadraad: 088-900 4000
of per mail: l.vantrierum@kwadraad.nl
Lian van Trierum
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(school) Maatschappelijk werker
Stappenplannen KrullevaarApp.
Stappenplan installeren BasisschoolApp
De app is te downloaden voor Apple en Androidtelefoons.

Na het downloaden krijgt u het volgende scherm te zien. U klikt op ga verder

In de witte balk vult u Krullevaar in en drukt op zoeken.
U krijgt dan het volgende scherm:
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U kiest voor De krullevaar. Dan krijgt u het volgende scherm:

Klik op volgende stap. U krijgt dan dit scherm te zien.

Daarna klikt u op activeer push en vervolgens klikt u op volgende stap. Dan krijgt u dit scherm te
zien.
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Als u in dit laatste scherm op klaar klikt, krijgt u het scherm waarmee de app in het vervolg altijd zal
openen.

U bent klaar! De app is geïnstalleerd en klaar om te gebruiken.

Stappenplan: Account aanmaken in de BasisschoolApp
Als u de app heeft gedownload (zie Krullebull. 10), kunt u al heel veel lezen en bekijken. Maar om
mails te ontvangen, klassenfoto’s en groepsberichtjes van de leerkrachten te kunnen lezen heeft u
een account nodig. Hier leest u hoe u een account aanmaakt.
Let op: voor het aanmaken van een account heeft u het BSN-nummer van uw kind(eren) nodig. Dit
nummer vindt u op het legitimatiebewijs of op de pas van de ziektekostenverzekering van uw
kind(eren).
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Als u de app op uw telefoon opent, krijgt u het volgende scherm:

Als u klikt op groepen (of persoonlijke inbox of foto’s) ziet u dit scherm:

U klikt dan op: vraag inlog aan.
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In dit scherm vult u uw voornaam, achternaam en emailadres in. Daarna klikt u op “Voeg een kind
toe”.

In dit scherm vult u de laatste cijfers van het BSN-nummer, de geboortedatum en uw relatie met het
kind in en klikt u op toevoegen.

Dan komt u op een scherm waarop u nog een kind kunt toevoegen of een login aan kunt vragen.
Als u uw kinderen heeft toegevoegd, klikt u op Vraag login aan.
U krijgt dan een melding dat u een mail met inloggegevens hebt ontvangen. (Controleer ook uw
spambox.) Volg de aanwijzingen in deze mail.
Vervolgens kunt u met deze gegevens inloggen. U ziet nu de klassen waar uw kind(eren) inzit(ten).
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