Schooljaar 2020 - 2021

9 oktober 2020

Belangrijke data tot de
herfstvakantie:

11 november 2020
Studiedag: alle kinderen zijn
vrij!
9 t/m 13 november 2020
Week van de Mediawijsheid
12 november 2020
Zien!-gesprekken

Welkom Jona van Elst

16 november 2020
Zien(!)-gesprekken

Op vrijdagochtend 9 oktober 2020 om 00.01 uur is
de zoon van juf Yvonne en Remy geboren.

4 december 2020
Sinterklaasfeest

Zijn naam is Jona Jaimy. Bij de geboorte was Jona
53 centimeter lang en woog hij 8 pond. Inmiddels
is Jona een heerlijke, blozende baby en beginnen
juf Yvonne en Remy hem goed te leren kennen.

14 december 2020
Foute Kersttruiendag
17 december 2020
Kerstviering

Van harte gefeliciteerd juf Yvonne,
Remy en Rosalie. Heel veel liefde en
geluk met dit kleine
wereldwondertje.

Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1
januari 2021
Eerste schooldag
4 januari 2021
.

Even voorstellen:
Hoi!

Ik zal mij even voorstellen: ik ben Dinand, de nieuwe hulpmeester
van groep 5/6. Ik loop vanaf oktober stage op de donderdag en
vrijdag.
Ik ben 16 jaar oud en ik volg de opleiding onderwijsassistent op
het MBO in Utrecht.
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Ik kom zelf uit Schoonhoven. Ik ben thuis met 5 mensen: ik heb een zus en een klein zusje en
natuurlijk mijn ouders. Er komt nog een broertje of zusje bij volgend jaar!
Mijn hobby’s zijn: voetballen. Ik speel als het even kan elke zaterdag een wedstrijd bij SPV
Polsbroek en dan train ik doordeweeks. Ik ga graag skaten of gamen op mijn x-box. Ook trek
ik graag op met mijn vrienden.
Zelf hoop ik meester te worden. Het lijkt me heel leuk om zelf voor de klas te staan en
kinderen les te gaan geven. Ik heb veel zin in mijn stage dit schooljaar en hoop veel bij jullie
te leren!

Meester Dinand staat helemaal links op de foto.

Corona-maatregelen
Gezien de huidige maatregelen en de mogelijk strengere regels die gaan komen, hebben wij op
school ook een aantal zaken aan moeten passen.
Hieronder volgen de belangrijkste:
- Contacten met ouders vinden digitaal plaats. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan
afgeweken worden. Dit heeft o.a. consequenties voor de oudergesprekken die op 12 en 16
november gepland staan.
- Er zal heel kritisch bekeken worden of de aanwezigheid van andere volwassenen dan het
team noodzakelijk is.
- Andere volwassenen dan teamleden dragen een mondkapje in de gangen en de aula.
- Volwassenen zijn verplicht in de gang en kleedkamers van de Berengracht een mondkapje te
dragen.
- Groepsactiviteiten en vieringen worden alleen bijgewoond door teamleden en leerlingen.
- Excursies en uitstapjes doen we voorlopig niet.
- Luizencontroles worden voorlopig niet gedaan op school. Het heel dringende verzoek om zelf
uw kind(eren) te controleren gezien de uitbraak voor de herfstvakantie.
- Kinderen mogen niet naar school komen als iemand in het gezin koorts,
benauwdheidsklachten of corona heeft.
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Wij vragen u ook om erop te letten dat u alleen op school komt als het strikt noodzakelijk is. We gaan
ervan uit dat kinderen vanaf groep 5 alleen van en naar school komen. Daarnaast gaan we ervan uit
dat jongere kinderen door maximaal één ouder worden gebracht en gehaald, dat u het afscheid kort
houdt en dat alle volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona
onder controle.

Ventilatie
Voor de herfstvakantie is er een CO2-meting gedaan in alle klaslokalen van de school. Dat bleek in de
meeste klassen op orde te zijn. Op De Krullevaar kunnen we alleen ventileren door de ramen in de
lokalen open te zetten. Omdat de meeste lokalen aan het Doelenplein zitten en daar veel mensen
langskomen is het lastig om de ramen in de pauzes even wagenwijd open te zetten. De laptops en
Chromebooks zijn dan wel heel makkelijk mee te nemen door kwaadwillende voorbijgangers.
Binnenkort worden er handgrepen met een ventilatiestand en een slotje geïnstalleerd op de ramen
in de lokalen. Dat moet het makkelijker maken om continu te ventileren. Daarnaast hebben we een
verplaatsbare CO2-melder gekregen. Daarmee kunnen we zelf in de gaten houden of het goed gaat
met de luchtkwaliteit in de klassen.
De dagen worden kouder en dat merken we ook in de lokalen. De ramen sluiten is, i.v.m. de
ventilatie geen optie, dus we vragen u om uw kind(eren) kleding in laagjes aan te geven. Denk aan
een hemdje en/of een vestje en/of een sjaal. Dan kunnen de kinderen kiezen wat er nodig is om het
aangenaam te hebben. Als er druk geknutseld wordt, zijn kinderen meer actief dan tijdens een
schrijfles en dan hebben ze misschien een laagje minder nodig om het warm te hebben.

Van de peutergroep
Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Bij de peutergroep zijn we gestart met het thema reuzen en kabouters.
De kinderen leren onder andere de verschillen tussen groot en klein.
Uit het verhaal van kabouter Bim leren de kinderen ook om samen te spelen.
Want dat is veel leuker dan alleen zijn.
Zoals u op de foto’s ziet, helpen de kinderen elkaar graag!
We hebben een prachtige thema tafel, een grote
herfstboom met lampjes en de poppenhoek lijkt
wel een paddenstoelhuisje.
Sinds afgelopen week hebben wij een nieuwe
verjaardag slinger op de deur. Ieder kind heeft een
eigen vlaggetje mogen versieren.
Prachtig. Zo is het iedere dag een feestje.
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Van de BSO
Het is nu echt herfst. We knutselen spinnen met elkaar,
drinken thee, spelen in de gevallen bladeren en wandelen
gezellig naar het park.
U heeft mij vast al eens zien staan. Buiten wacht ik de meiden
op om naar de BSO te gaan. Ik kan de kinderen natuurlijk ook binnen
opwachten, maar ik wil graag zichtbaar zijn voor u. Komt u gerust
naar mij toe als u vragen heeft.

Peutergroep & BSO de Krullevaar - KMN Kind en Co
Kelly - Pedagogisch medewerker
Telefoon:
06 – 83 27 61 47
Peutergroep:
Geopend op:

08.30 – 12.30 uur
ma – di – wo – do

BSO:
Geopend op:

14.30 – 18.30 uur
ma – di – do

Hiep hiep hoera!

Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag.
Een heel fijne verjaardag voor jullie!
November
12 Damian (groep 7)
13 Noah
(groep 5)

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 13 november 2020.
Met hartelijke groeten,
Team van De Krullevaar
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