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Belangrijke data tot de
herfstvakantie:

16 november 2020
Zien(!)-gesprekken
4 december 2020
Sinterklaasfeest
14 december 2020
Foute Kersttruiendag
17 december 2020
Kerstviering
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1
januari 2021

In deze Krullebull. leest u over de start van het leveren van schoolfruit,
vraagt ons bestuur uw aandacht over het doorsturen van
toetsgegevens, de start van het schoolfruitprogramma, stellen juf
Dagmar en stagiaire juf Anne zich aan u voor en leest u over ons
schone en bij-vriendelijke schoolplein. Veel leesplezier.

Eerste schooldag
4 januari 2021

Inschrijven broertjes/zusjes
.

Welkom op de Krullevaar

Deze maand wordt de
volgende kleuter 4 jaar en mag
bij ons gaan starten:

Op dit moment hebben we al flink aantal aanmeldingen voor onze
kleutergroep. Dat vinden we natuurlijk hartstikke fijn. Om een goed
overzicht te hebben van het aantal kinderen dat we nog bij ons op
school kunnen verwachten, willen we u vragen om broertjes of zusjes zo
snel mogelijk aan te melden. Dit kan op elke leeftijd al. Als u al weet dat
uw andere kinderen ook bij ons op de Krullevaar zullen komen, kunt u
bij juf Pien, juf Michelle of juf Ankie een aanmeldformulier ophalen.
Nieuw op De Krullevaar:
Hallo allemaal,

Stan Boere
Van harte welkom en heel veel
leerplezier in de kleutergroep.

Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Dagmar en ik sta de
komende tijd op woensdag voor groep 7-8. Voor de zomer heb ik mijn
diploma van de Academische Pabo in Leiden behaald. Ik heb nu een
korte pauze van studeren, maar vanaf februari ga ik een master doen
aan de Universiteit Leiden. Daarnaast zal ik blijven werken als
leerkracht.
Ik woon in Gouda met mijn ouders, broertjes en zusje. We hadden een
hond, maar die is helaas overleden. Inmiddels zijn we weer op zoek naar
een lieve puppy om de lege plek in ons huis te vullen.
Verder vind ik het erg leuk om te lezen, zowel boeken voor volwassenen
als kinderboeken. Ik vind het dan ook erg leuk om kinderen te helpen in
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hun zoektocht naar een nieuw boek. Zoekt er iemand dus nog een leuk boek om te lezen, ik geef met
liefde een paar suggesties. Ik kijk uit naar een leuke periode hier op de Krullevaar.

Juf Dagmar

juf Anna

Hoi allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Anna Molenaar. Ik ben 22 jaar oud en ik woon in
Schoonhoven. Afgelopen schooljaar heb ik mijn diploma onderwijsassistente behaald.
Begin september ben ik gestart met de opleiding pedagogiek op Hogeschool Utrecht, locatie
Amersfoort.
Dit schooljaar loop ik elke woensdag- en donderdagochtend stage op de peutergroep.
Ik ben heel erg blij met deze stage, omdat het met corona niet vanzelfsprekend is om stage te
kunnen lopen.
Mijn eerste ochtend was erg leuk met alle lieve kinderen en ik heb enorm veel zin in deze stage.
Groetjes, Anna
.

Van het bestuur: bezwaar tegen doorgeven
toetsgegevens
Beste ouders,
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de
resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en
rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze
school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
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De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling
van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden
opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar
zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de
strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u
toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten
weten door een email te sturen aan bezwaar-nco@degroeiling.nl . Vermeld daarin duidelijk de school
en de naam van uw kind(eren). Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS
gestuurd worden. Wilt u een eventueel bezwaar wel kenbaar maken voor 21 november a.s.?
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens
niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van
leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te
verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en
moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens
gaat, moet u het alleen laten weten als u bezwaar heeft.
Met vriendelijke groeten,
Ellen van den Brand
Lid College van Bestuur De Groeiling
Kinderboeken bij Bruna
Wij mogen bij de Bruna een flinke stapel kinderboeken komen uitzoeken.
U heeft tijdens de kinderboekenweek boeken gekocht en ons de
kassabonnen gegeven. Nadat de Bruna alles heeft opgeteld en daar 20%
van heeft genomen, heeft ze ons laten weten dat we voor een bedrag
van: € 339,86 boeken mogen bestellen.
Super bedankt voor alle ingeleverde kassabonnen.

Er liggen bolletjes in de grond…….
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen van de Krullevaar met elkaar
bloembollen geplant om ons schoolplein.
De bloembollen komen van het project “Nederland zoemt” dat opgezet is om de
bijen in Nederland meer bloemen en dus meer kans op nectar te geven.
Doordat in veel tuinen meer stenen dan bloemen te vinden zijn, heeft de bij
moeite om nectar te vinden. We hopen in het voorjaar een vrolijk gekleurde rand bloemen rond het
hek van ons schoolplein te zien.
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Veegschoon speelplein
We konden dinsdag zo goed bloembollen planten om dat
de dag er voor het hele schoolplein was geveegd. Alle
herfstbladeren zijn opgeruimd door een groepje ouders dat
hiervoor na schooltijd, gewapend met bladblazer, bezems
en stoffer en blik alle blaadjes te lijf zijn gegaan. Resultaat:
een leeg plein en een overvolle groen-container.
Een topprestatie!
Ontzettend bedankt: Petra, Suze, Claudia, Eric en
Johanneke. Alle kinderen kunnen weer heerlijk spelen op het plein.

We zijn van start!

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is van start! Deze week
ontvingen alle deelnemende scholen de eerste levering. Ook op de
Krullevaar zijn de eerste dozen met groente en fruit gebracht. Deze week
kregen we bananen, wortels en appels voor alle kinderen geleverd door
Den Daas Schoolfruit.
Onze fruitdagen zijn (blijven) woensdag, donderdag en vrijdag.

Sinterklaasconcert vanuit de stadhuistoren
Op zaterdag 21 november wordt het carillon van Schoonhoven bespeeld door één van de
muziekpieten van Sinterklaas. Om 10 uur in de ochtend neemt muziekpiet plaats achter het
beiaardklavier om vervolgens gedurende een uur vrolijke Sinterklaasliedjes ten gehore te brengen.
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Het sinterklaasconcert is in de stad te beluisteren of door jong en oud live te volgen via de
Facebookpagina ‘Carillon-Schoonhoven’. Via deze pagina zal Muziekpiet allerlei activiteiten doen
voor de jongste kinderen. Het uitgebreide programma (o.a. een buikspreekpiet en een
tekeningenactie) vindt u in Het Kontakt (online en huis-aan-huis).

Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. zijn er helaas geen jarigen op school.

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

Alles onder één dak. De Krullevaar: basisschool, peutergroep en BSO
Contactinformatie kindcentrum De Krullevaar:
Basisschool de Krullevaar
Telefoon:
0182 38 28 47

Peutergroep & BSO de Krullevaar - KMN Kind en Co
Telefoon:
06 – 83 27 61 47

Groep 1 t/m 8:
Geopend op:

Peutergroep:
Geopend op:

08.30 – 12.30 uur
ma – di – wo – do

BSO:
Geopend op:

14.30 – 18.30 uur
ma – di – do

8.30 – 14.30 uur
ma – di - wo – do – vr
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