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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

In deze Krullebull. leest u o.a. belangrijke informatie over het
Sinterklaasfeest op 4 december.

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

Privacy-formulier
Afgelopen maandag heeft u voor uw kind(eren) het privacy-formulier
meegekregen. Op dit formulier kunt u (per kind) aangeven of en hoe wij
beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. Dit formulier vervangt
alle eerdere documenten die u al eerder heeft ingevuld over dit
onderwerp. Wij gebruiken dit formulier zodat we van alle kinderen de
juiste en meest volledige informatie hebben. Hierna vragen wij u
jaarlijks of u wijzigingen in uw toestemming wilt aangeven.

.

U kunt ten alle tijden uw toestemming wijzigen door een mail te sturen
naar directie.dekrullevaar@degroeiling.nl
Welkom op de Krullevaar

Maandag wordt de volgende
kleuter 4 jaar en mag bij ons
gaan starten:
Stan Boere

Graag ontvangen wij het formulier uiterlijk woensdag 2 december op
school.

Sinterklaas

Van harte welkom en heel veel
leerplezier in de kleutergroep
en veel speelplezier bij de
BSO.

De Sinterklaasperiode brengt ons weer een aantal gezellige activiteiten.
De kinderen hebben deze week al hun schoen mogen zetten en
natuurlijk de volgende dag met veel plezier hun schoen leeggehaald.
Ook kijken we elke dag het Sinterklaasjournaal.
Op woensdag 2 december is er
voor alle kinderen Pietengym,
waarbij de kinderen van de
groepen ½ en ¾ verkleed als Piet
mogen komen. Natuurlijk hoopt
juf Jenny veel Pietendiploma’s
uit te kunnen delen.
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Vanwege alle maatregelen zal het vieren van het Sinterklaasfeest anders dan andere jaren verlopen.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Gelukkig heeft Sinterklaas ons al wel laten weten dat hij voor de Krullevaar een uitzondering wil
maken op zijn thuiswerkperiode. Hij zal op vrijdag 4 december met twee Pieten onze school
bezoeken. De ontvangst zal dit jaar alleen door de kinderen plaatsvinden in de aula. Ouders mogen
daarbij niet aanwezig zijn. We vragen u ook dringend om, na het brengen van uw kind, direct weer
weg te gaan.
Wij gaan er op school een gezellige dag van maken en om 12.00 uur zijn alle kinderen uit.

Van de BSO
Het is leuk om te horen dat de BSO steeds meer bekendheid
krijgt. Vanaf 1 december komt ook Stan uit groep 1 bij de BSO
spelen. Welkom Stan!
BSO
Van de Peutergroep
We hebben leuk speelnieuws. Binnenkort krijgen we weer plek voor nieuwe kinderen bij de
peutergroep. Een aantal kinderen gaat namelijk naar de basisschool en dat betekent dat er op
meerdere dagen plekken vrij komen!
Het is fijn om te zien dat wanneer de kinderen naar groep 1 gaan, ze zich op hun gemak voelen bij juf
Michelle. Ze voelen zich vertrouwd in het gebouw en bij de
leerkrachten. Bij de peutergroep krijgen de kinderen spelenderwijs te
maken met ons dagritme, activiteiten, samen spelen en luisteren naar
elkaar. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden. De peutergroep is
een goede voorbereiding op het onderwijs. De stap om naar groep 1
te gaan is dan ook minder spannend.
Heeft u interesse in de peutergroep? Bel gerust voor vragen. En wilt u
een rondleiding? Die geef ik graag.
Kelly – Pedagogisch medewerker bij KMN Kind en Co
Anna – Stagiaire
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Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag.
NOVEMBER
28 Stefan (groep 8)

DECEMBER
2 Daan (groep 8)
9 Alan (groep 5)
13 Ny' Shawn (Groep 1)

Een heel fijne verjaardag voor jullie!

Inschrijven broertjes en zusjes
Wilt u voor uw jongere kinderen verzekerd zijn van een plekje in de kleutergroep van De Krullevaar?
Vergeet dan niet om uw kind(eren) aan te melden. Dit kan al vanaf twee jaar (maar eerder mag
ook!).
U kunt een aanmeldformulier ophalen bij juf Pien of een berichtje sturen naar
directie.dekrullevaar@degroeiling.nl . U krijgt het aanmeldformulier dan via de mail toegestuurd.

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 11 december 2020.
Helemaal onderaan deze Krullebull. leest u welke webinars binnenkort worden gegeven door het
Centrum voor Jeugd en Gezin. In de bijlage van deze Krullebull. vindt u een flyer met cursussen van
Kwadraad Krimpenerwaard.
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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