Schooljaar 2020 - 2021

12 maart 2021

Belangrijke data voor
de komende periode:

Verkeersexamen (theorie)
groep 7-8
29 maart 2021
Extra lang Paasweekend
Vrijdag 2 april 2021 t/m
dinsdag 6 april 2021
Studiedag (kinderen vrij)
6 april 2021
20-22 april
Eindtoets groep 8
26 april t/m 7 mei 2021
Meivakantie

In deze korte Krullebull. leest u o.a. over het ventileren, contact met
de leerkracht, het verlengen van de schoolfruitactie en de jarigen van
deze weken.

Ventileren
Vanwege corona ventileren we extra in de school. Dat betekent dat we
ramen en deuren vaker en/of langer open hebben staan. Wilt u
alstublieft een oogje houden op de kledingkeuze van uw kind? We
merken regelmatig dat kinderen te fris gekleed zijn voor de
temperatuur in de school. Dank u wel.

Schoolfruitactie verlengd
Vanwege de tweede lockdown hebben we
vijf weken geen schoolfruit gekregen. Deze
gemiste weken worden aan het eind van
het programma ingehaald. Sterker nog de
actie wordt zelfs met zeven weken
verlengd. De laatste leverweek is week 22,
dat is de week van 31 mei.

Contact met de leerkrachten
Ook in coronatijd blijven wij graag met u in contact. Afgelopen week/
weken waren de voortgangsgesprekken. Het was fijn om u allemaal
weer even te kunnen spreken.
Weet u dat u ons altijd kunt bereiken als er iets is, of als u een vraag of
opmerking hebt? We zijn bereikbaar via de schooltelefoon, de mail en
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kunnen ook een videobelafspraak met u maken. Daarnaast lopen alle leerkrachten ’s middags met de
kinderen mee naar buiten, zodat u ook dan een vraag kunt stellen of een korte boodschap kunt
doorgeven. Voor schooltijd kunt u mij vinden op het plein voor de school.

Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag.
MAART
12

Finley Soederhuijsen

gr 5

17

Hidaya Ayachi

gr 8

17

Dinand Proper

gr 8

23

Casper Horstmanshoff gr 2

24

Maud Vaessen

gr 6

Een heel fijne verjaardag voor jullie!

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 26 maart 2021.

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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