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Belangrijke data tot de
herfstvakantie:

30 september t/m 11
oktober:
Kinderboekenweek
15 + 16 oktober:
Studiedagen voor het team.
Alle kinderen zijn vrij.
19 t/m 23 oktober:
Herfstvakantie

.

Kinderboekenweek En Toen?
Maandag was het eindelijk zover; de sponsorloop!
De kinderen hebben ontzettend hard gewerkt om zo veel mogelijk geld
in te zamelen. Na het rennen was er voor iedereen een lekker flesje
water om de dorst te lessen. De juffen zijn flink aan het rekenen
geslagen en wisten niet wat ze zagen. Ruim 2500 euro hebben de
kinderen bij elkaar weten te rennen! Wat een geweldig bedrag.
Iedere klas heeft een wensenlijstje met boeken doorgegeven. Deze
boeken zullen besteld gaan worden. De nieuwe boeken krijgen een
mooie plek in de aula, waar een nieuwe boekenkast is gerealiseerd.
Daar staan ook de nieuwe leesfauteuils. Kortom, een heerlijke leesplek
om het lezen te stimuleren.
We willen iedereen bedanken die gesponsord heeft, wat een
topprestatie!

Voor ouders/verzorgers en leerlingen van RKBS de Krullevaar - 1

Schooljaar 2020 - 2021

9 oktober 2020

Visie van de Krullevaar
Dit schooljaar zijn we als team gestart met een visie- of
identiteitstraject. De afgelopen twee schooljaren zijn er veel nieuwe
collega’s komen werken op de Krullevaar. We zijn met een
peutergroep gestart en vorige week opende onze BSO. We hebben nu
onderwijs en opvang onder één dak op De Krullevaar.
Met elkaar zijn de leerkrachten en pedagogisch medewerkers op zoek
naar datgene wat onze school en kinderopvang bijzonder maakt om
zo samen de richting voor de komende jaren te bepalen.
We zijn samen met de trainer die ons begeleidt, Berdine Grashuis, aan het onderzoeken wat voor ons
écht van waarde is en wat wij écht voor onze leerlingen willen betekenen. Wat maakt de Krullevaar
bijzonder en uniek en wat mogen wij zeker niet kwijtraken? Wat willen we onze leerlingen leren en
meegeven als ze na jaren de Krullevaar verlaten?
In de zomervakantie hebben wij een eerste studiedag met Berdine gehad, waarin we uitgebreid met
elkaar in gesprek zijn gegaan over allerlei onderwerpen die met onze kijk op kinderen te maken
heeft. Naast ons eigen beeld is ook het beeld dat ouders en leerlingen hebben van de school voor
ons erg belangrijk. Hoe kijken zij tegen de school aan, wat maakt voor hen de school bijzonder, welke
ontwikkelingen zien zij en wat vinden zij dat het allerbelangrijkste van de school is?
Het was de bedoeling dat Berdine tijdens onze tweede studiedag op vrijdag 16 oktober met ouders
en leerlingen in gesprek zou gaan, terwijl het team hiernaar zou kijken en luisteren. Door de huidige
coronamaatregelen moeten we met allerlei zaken rekening houden, waardoor het niet mogelijk is
om het interview op die manier te doen.
Omdat de informatie uit deze gesprekken heel waardevol voor ons is, hebben we de interviews via
Zoom gehouden, online dus. Tijdens onze studiedag krijgt het team beide interviews te zien en te
horen en gaan we met alle informatie, tips en tops aan de slag.
In een volgend Krullebull. zullen wij u hier meer over vertellen.
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KrullevaarApp
Bijna alle ouders zijn inmiddels aangemeld bij de SchoolApp! We hebben gemerkt dat een aantal
ouders geen mail heeft ontvangen waarin het werd gevraagd een account/wachtwoord aan te
maken. Deze mail heeft als afzender noreply@concapps.nl . Als u zo’n mail nog niet heeft
ontvangen, laat het dan even weten aan juf Pien. Ook als u andere problemen heeft met de
KrullevaarApp kunt u het haar laten weten.
Kanjertraining
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BSO de Krullevaar
We zijn gestart!
BSO de Krullevaar is geopend sinds 1 oktober 2020.
Op maandag, dinsdag en donderdag is de BSO open van 14.30 tot 18.30 uur.
Als vast gezicht van de peutergroep, is juf Kelly zichtbaar
bij de BSO.
U heeft mij vast al eens zien staan. Buiten wacht ik de kinderen
op om naar de BSO te gaan. Normaal zal ik de kinderen binnen
Opwachten, maar ik wil graag zichtbaar zijn voor u. Kom gerust
naar mij toe als u vragen heeft.
De eerste BSO-dag
Huppelend komen ze naar me toe, ‘juf Kellyyyyy!’. Ze hebben er
duidelijk zin in.
De handen worden gewassen en met elkaar eten we fruit en
drinken we wat. Ondertussen worden er verhalen uitgewisseld over
school. De kleuters hebben een fijne dag gehad bij juf Michelle.
‘Mogen we daar allemaal mee spelen juf?’ De meiden gaan snel van tafel terwijl ik de afwas opruim.
We halen buiten een frisse neus, doen bewegingsspelletjes en rusten uit tijdens het bouwen met
Duplo en de dino’s. Tot slot gaan de meiden naar huis met een mooie tekening voor papa en mama.

Van de peutergroep
Peutergroep de Krullevaar en de Kinderboekenweek
Roar! Brul! Dat zijn de geluiden die de afgelopen twee weken
vaak hebben geklonken in de peutergroep. We doen een echte
dinodans, er zijn fossielen gemaakt, we hebben kleuren geleerd
met ons dino kleuren boek en de speelhoek met dino’s was een
echt succes.
Groep 7-8 komt tot de herfstvakantie bij ons voorlezen. De
peuters vinden dit heel gezellig.
We ploffen neer op de bank in onze leeshoek en er wordt
aandachtig geluisterd naar de mooie verhalen.
Afscheid juf Karen
Op maandag 5 oktober hebben de peuters afscheid
genomen van juf Karen. Ze zal gemist worden! Ze is ontzettend verwend door de peuters. Wij hebben
van juf Karen ook mooie cadeautjes gekregen voor op de groep. Namelijk twee mooie
voorleesboeken.
Bedankt voor alles juf Karen. Succes op je nieuwe werkplek.

Team peutergroep de Krullevaar - KMN Kind en Co
Karen en Kelly
Pedagogisch medewerkers
Geopend op ma – di – wo – do 08.30 – 12.30 uur Tel: 06 – 83 27 61 47
Kosteloos materiaal
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Uw afval is voor ons knutselpret: we sparen kosteloos materiaal. U doet ons een groot plezier met:









eierdozen
doosjes
wc-rollen
kurken
lege waxine lichtjes
keukenrollen
koffiecupjes
luciferdoosjes

U kunt het materiaal meegeven aan uw kind. Uw kind kan het inleveren bij de groepsleerkracht.

Hiep hiep hoera!

Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag.
Een heel fijne verjaardag voor jullie!

Oktober
17 Safouan
17 Tom
29 Kai
30 Emma

(groep 2)
(groep 7)
(groep 2)
(groep 8)

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.
De volgende Krullebull. verschijnt op 30 oktober 2020.
Met hartelijke groeten,
Team van De Krullevaar
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