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Belangrijke data voor
de komende periode:

Rapport 1
19 februari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari
2021
Schoolproject
2 maart t/m 26 maart 2021
Voortgangsgesprekken groep
1 t/m 7
Donderdag 4 maart en dinsdag
9 maart 2021

In deze Krullebull. leest u o.a. over onze nieuwe collega, meester Thijs,
de komende citotoetsen en wie er binnenkort allemaal jarig zijn op
school.

Verkeersexamen (theorie)
groep 7-8
29 maart 2021

Scholen weer open

Extra lang Paasweekend
Vrijdag 2 april 2021 t/m
dinsdag 6 april 2021
Studiedag (kinderen vrij)
6 april 2021

De maand wordt Rayan 4
jaar en mag bij ons gaan
starten.

Op 8 februari mochten de basisscholen weer open. Met aanvullende
maatregelen, maar we mochten weer! Maar Koning Winter had andere
plannen. We konden genieten van een prachtige winterweek waarin we
konden sleetje rijden, sneeuwpoppen konden bouwen en we zelfs
konden schaatsen op natuurijs. Helaas gingen de komst en het vertrek
van Koning Winter met veel winters ongemak gepaard. Twee
maandagen hebben de leerkrachten weer online les moeten geven,
omdat het niet voor alle leerkrachten mogelijk was om veilig de school
te bereiken.
Het weer voor de komende vakantieweek ziet er een stuk zonniger uit.
Laten we hopen dat we de komende weken van heerlijk lenteweer
kunnen blijven genieten.

Van harte welkom en heel veel
leerplezier in de kleutergroep.
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Cito M-toetsen 2021
Elk half jaar worden in de verschillende groepen de vorderingen getoetst met een methodeonafhankelijke toets. Het doel is om te kijken hoe de kinderen scoren in vergelijking met zichzelf een
half jaar geleden. Zijn ze voldoende gegroeid in dit half jaar? Daarnaast zijn de toetsen landelijk
genormeerd, dat betekent dat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van kinderen in
Nederland die in dezelfde groep zitten.
Nu de kinderen weer naar school mogen, gaan we de citotoetsen afnemen. We gebruiken de
resultaten om de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te krijgen. We kunnen n.a.v. de
resultaten precies zien waar de kinderen goed in zijn en bij welke onderdelen van de leerstof ze nog
uitleg nodig hebben. We passen ons onderwijs in de laatste maanden van het schooljaar hierop aan.
Nieuwe collega: gymmeester Thijs
Hallo allemaal,
Mijn naam is Thijs Ros en ik woon in Woerden.
Ik ben 41 jaar, heb twee ondeugende, maar lieve kindjes (meisje
van 7 en jongetje van 5) en vind bewegen en buitenspelen het
leukste dat er is.
Zelf heb ik veel aan atletiek gedaan (ik geef er nog steeds training
in), ik zit graag op de racefiets, skeeler regelmatig met mijn
dochter en toen er ijs lag, ging ik het liefste schaatsen. Verder
houd ik ook erg van sportklimmen (je weet wel, met klimgrepen
aan de muur terwijl je aan een touw vastzit).
Sinds 11 Januari 2021 ben ik in dienst gekomen bij Yellowbellies
en ben ik de nieuwe gymmeester op De Krullevaar geworden. De
afgelopen 4 jaar ben ik werkzaam geweest als Talentcoach bij de
Atletiekunie en mocht ik me bezighouden met het opleiden van
echte toppers in de Atletiek.
Voordat ik bij de Atletiekunie aan de slag ging was ik 12 jaar lang
gymmeester op basisschool De Regenboog in Woerden.
Tijdens de lockdown periode ben ik op maandag en woensdag bij de noodopvang geweest en heb ik
al kennis kunnen maken met een aantal kinderen. En ook afgelopen twee weken, toen de scholen
weer opengingen, ben ik een paar keer op school geweest om buiten gymlessen te geven.
Gelukkig gaat straks na de voorjaarsvakantie de gymzaal weer open en kunnen we weer lekker
binnen gymmen. Bij de gymles ben ik vooral fan van trampolinespringen, spelletjes waarbij je elkaar
moet afgooien, touwzwaaien en klimmen. Maar eigenlijk vind ik bijna alles leuk in de gymzaal.
Jullie lezen dit stukje vlak voor de voorjaarsvakantie als het goed is. Ik wil jullie vanaf hier een fijne
vakantie wensen en we zien elkaar na de vakantie in de gymzaal.
Groeten,
Thijs
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Schoolproject
Weet u het nog? Ons Afrika-project van vorig schooljaar. Een week na de spectaculaire opening in de
aula begon de eerste lockdown en zaten alle kinderen en leerkrachten thuis.
Na de voorjaarsvakantie stond ook weer een schoolbreed project gepland. Met de huidige
maatregelen waarin er geen ouders in de school mogen komen en waarbij kinderen in hun eigen
bubbel moeten blijven, kunnen we geen project organiseren zoals we dat graag zouden willen. We
schuiven het project daarom een stukje op. We hopen dat de maatregelen later in het schooljaar wat
meer versoepelen, zodat we het toch kunnen doen zoals we willen. Als dat niet kan, hebben we iets
meer tijd nodig om het project binnen de geldende maatregelen uit te voeren. Wordt vervolgd.
Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag.
FEBRUARI

MAART

8 Anne ten Hoeven
14 Mia Herens
15 Sunny Melger
15 Anne Marijn Ramdani
18 Felix van der Velde
19 Hilal Lairi
22 Kaoutar Daoudi
25 Vince Hoefnagel

gr 8
gr 6
gr 4
gr 5
gr 3
gr 7
gr 6
gr 2

1 Zakaria Ayachi
gr 8
12 Soukaina Abachrim gr 6

Een heel fijne verjaardag voor jullie!

Interessant
Helemaal aan het eind van deze Krullebull. vindt u een uitnodiging van het Centrum voor Jeugd en
Gezin voor het volgen van een webinar “Hoe vertellen we het de kinderen” voor ouders die gaan
scheiden.

Broertjes/ zusjes inschrijven
Wilt u voor uw jongere kinderen verzekerd zijn van een plekje in de peuter- of 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.
De volgende Krullebull. verschijnt op 12 maart 2021.
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Heel fijne vakantie en graag tot ziens op 1 maart

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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