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26 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 de ouderbijdrage, een
corona-update, de citografieken en extra handen in de kleutergroep

Citoresultaten
De afgelopen weken zijn de citotoetsen afgenomen in alle groepen. Dat
was best een uitdaging, omdat er regelmatig kinderen thuis waren met
verkoudheidsklachten of in afwachting van een testuitslag.
Inmiddels zijn vrijwel alle toetsen gemaakt en nagekeken en zijn de
citografieken gemaakt. Normaal gesproken krijgt u deze grafiek bij het
rapport van uw kind, maar dat kon dit jaar natuurlijk niet. Aanstaande
dinsdag, 30 maart, krijgt uw zoon of dochter de grafieken mee naar
huis.
De letterscore die wordt gegeven, heeft de volgende betekenis.
Onvoldoende
Matig
Voldoende
Ruim voldoende
Goed

E-score
D-score
C-score
B-score
A-score

Ouderbijdrage
Aanstaande maandag krijgt u een mail namens de Ouderraad over het
betalen van de ouderbijdrage voor de tweede helft van dit schooljaar.
Dit jaar een aangepast bedrag i.v.m. het niet doorgaan van alle
geplande activiteiten.
In de mail vindt u een betaallink waar u direct op kunt klikken om te
betalen.
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Extra handen in de kleutergroep
Na de Paasdagen krijgt de kleutergroep extra ondersteuning. Het aantal kleuters groeit en het beleid
van De Groeiling is dat er vanaf 26 kleuters in één groep een nieuwe kleutergroep gestart mag
worden. Helaas ontbreekt het in ons gebouw aan een lokaal daarvoor. Daarom hebben we gekozen
om vier ochtenden in de week twee leerkrachten voor de kleutergroep te zetten, zodat er meer
mogelijkheden zijn om met kleine groepjes te werken. Op deze manier verwachten we nog beter te
kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van de verschillende kleuters.
Aan het begin van de week komt naast juf Michelle ook juf Dagmar en aan het einde van de week zal
juf Annemarie bij juf Ankie in de kleutergroep werken. Zowel juf Dagmar (groep 7-8) als juf
Annemarie (groep 3-4) zijn bekende gezichten voor de kinderen.

Corona-update
De afgelopen weken is er regelmatig een klas thuis geweest omdat een klasgenoot positief was, of
omdat een leerkracht moest worden getest. Ook merken we dat steeds vaker dat kinderen
thuisgehouden worden bij verkoudheidsklachten (hartstikke goed!). Daarnaast worden ook
regelmatig kinderen getest, omdat ze in hun omgeving met een besmetting te maken hebben gehad.
Tot nu toe zijn gelukkig verreweg de meeste uitslagen negatief. We hopen van harte dat dit zo blijft,
maar realiseren ons dat dit zomaar kan veranderen.
Elke maandag wordt er door de leerkracht een weekrooster op Classroom gezet. Kinderen die om
wat voor reden vanuit huis moeten werken, kunnen daar hun taken en opdrachten vinden. Er zijn
gedurende de dag geen inbelmomenten voor individuele kinderen, omdat de leerkracht voor de rest
van de groep staat. Het is voor kinderen altijd mogelijk om een vraag te stellen via mail of chat in
Snappet. De leerkracht reageert daar, als dat nodig is, na schooltijd op.

Pasen
Vandaag hebben de kinderen van alle groepen een Palmpaasstok
versierd op school.
In de klas is aandacht besteed aan de verschillende versierselen die
op dit kruis thuishoren. Kinderen hebben gehoord waarom er o.a.
eitjes, rozijntjes en een broodhaantje op het versierde houten kruis
zitten. Het broodhaantje wordt pas donderdag, tijdens onze
Paasviering, toegevoegd.
Op een Palmpaasstok zit ook altijd een palmtakje. Vanmorgen is
pastoor Van der Mee naar school gekomen om uit te leggen waarom
dat is. In een stralend zonnetje heeft hij alle takjes gezegend met
wijwater en zijn ze klaar om op de Palmpaasstokken vast te zetten. Donderdagmiddag krijgen alle
kinderen hun Palmpaasstok mee naar huis.
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Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag.
APRIL
5
8

Niels Mantel gr 6
Didier Melger gr 2

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 9 april 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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