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Belangrijke data tot de
herfstvakantie:

17 september:
Informatieavond voor alle
groepen.
18.30 uur:
groep 1-3-5-7
19.15 uur:
Groep 2-4-6-8
22 september:
MR-vergadering
30 september t/m 11
oktober:
Kinderboekenweek
15 + 16 oktober:
Studiedagen voor het team.
Alle kinderen zijn vrij.
19 t/m 23 oktober:
Herfstvakantie

.

Het schooljaar is weer begonnen. Inmiddels zijn we al twee weken bezig in
alle klassen en heeft iedereen zijn draai gevonden. De eerste lessen Engels en
Wereldoriëntatie zijn gegeven met de nieuwe methodes en de ramen in de
klassen zijn weer passend beschilderd door enkele enthousiaste ouders.
Supergaaf. In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de schoolfotograaf die
volgende week langskomt, hoe u zich kunt aanmelden voor de
informatieavond, over het luizenpluizen en over de boekenactie tijdens de
Kinderboekenweek..

Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag komt de
schoolfotograaf alle Krullevaarkids op
de foto zetten. U hebt gisteren een mail gekregen waarin staat hoe u
zich kunt aanmelden voor de familiefoto’s met kinderen die nog niet of
niet meer op De Krullevaar zitten. U kunt dit nog steeds invullen.
Broertjes en zusjes die allemaal op school zitten, worden onder
schooltijd samen op de foto gezet.
Dit jaar zullen de foto’s gemaakt worden door fotograaf Bianca van Nes
van ShootShoot fotografie.

Informatieavond op 17 september 2020
Volgende week donderdag is de jaarlijkse informatieavond. Op deze
avond vertellen de leerkrachten over het reilen en zeilen in de
verschillende groepen.
In kalender kunt u zien dat we dit jaar de groepen hebben gesplitst.
Omdat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden,
kunnen er minder mensen in een klaslokaal. We hebben ervoor gekozen
om de groepen als volgt te laten komen:
Groep 1-3-5-7 van 18.30 uur tot 19.00 uur
Groep 2-4-6-8 van 19.15 uur tot 19.45 uur.
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In het kwartier tussen de beide groepen wordt het lokaal schoongemaakt door de leerkracht. Wij
vragen u, als u naar een tweede groep gaat, dat kwartiertje buiten te wachten. Dit kan, mits u
voldoende afstand houdt, voor de school of op de speelplaats.
U kunt donderdag binnenkomen door de deur die ook door uw kind(eren) wordt gebruikt.
Omdat we op school moeten registeren welke volwassenen er in het gebouw zijn, vragen we u om u
aan te melden als u naar de informatieavond komt. U kunt dit doen via de KrullevaarApp.
-

U opent de App en klikt op de button “Formulieren”
U kiest voor “aanmelden informatieavond”
U vult uw eigen naam in en de groep van uw kind
U klikt op “verzenden”
Daarna kunt u dit formulier nog een keer invullen voor uw andere kind(eren).

Als u het formulier een tweede keer gaat invullen krijgt u een pop-up bericht met de melding dat u
het formulier al een keer hebt ingevuld en of u het zeker weet. U kunt dan op “ja” klikken.
Wij gaan ervan uit dat u deze avond niet komt als u klachten heeft als: hoesten, neusverkoudheid,
koorts of benauwdheid. Op onderstaande checklist kunt u aflezen of u de school kunt binnenkomen
of beter thuis kunt blijven.
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KrullevaarApp
We gebruiken vanaf dit schooljaar onze eigen KrullevaarApp. In onze app leest u alle praktische
informatie over de school en de groep van uw kind. Leerkrachten plaatsen er korte berichtjes met
foto’s van activiteiten tijdens de schooldag. U kunt er het Krullebull. nog eens nalezen en alle
vakantie- en studiedagen terugvinden. Daarnaast kunt u hier binnenkort zelf inschrijven voor de
voortgangsgesprekken. Kortom: download de App snel.
Stappenplannen voor het downloaden en het aanmaken van een account vindt u onderaan dit
Krullebull.
Bijna alle ouders zijn inmiddels aangemeld bij de SchoolApp; hartelijk
welkom! U hoeft niets meer te missen!

BSO de Krullevaar
We gaan eindelijk van start! BSO de Krullevaar opent per 1 oktober 2020.
De dagen die we nu open gaan zijn de maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.30 uur.
Als vast gezicht van de peutergroep, zal juf Kelly ook zichtbaar zijn bij de BSO.
We starten met een klein clubje kinderen, maar we hopen snel groter te mogen groeien.
Een woordje van juf Kelly:
Na schooltijd moet een kind kunnen uitrusten, spelen, maar vooral de vrijheid hebben om eigen
activiteiten uit te voeren. Het moet voelen alsof je lekker thuis komt. Die sfeer is zo belangrijk na een
lange dag op school te hebben gezeten.
En wat is het fijne aan een BSO op je eigen school? Je bent er
meteen. Ik wacht in de aula om de kinderen op te vangen. De
kinderen hoeven dus niet naar een andere locatie te lopen of door
weer en wind naar buiten.
We drinken iets en eten fruit met elkaar. Daarbij is het erg leuk om
te horen hoe de schooldag van een kind is verlopen. Soms help ik
met huiswerk, want ook dat mag je doen bij de BSO.
Iedere zes weken ontvangen de ouders een overzicht met
activiteiten van mij, vaak gekoppeld aan een thema.
Deze activiteiten zijn fijn voor als een kind zelf even geen keuze kan
maken, uitdaging nodig heeft en de kinderen weten van te voren
wat ze kunnen verwachten.
In de vakanties staan er altijd leuke activiteiten gepland. Uitstapjes, workshops op de locatie of we
voegen samen met een andere BSO.
Wil je een keer met een vriend of een vriendin spelen, maar moet je naar de BSO? Dan mag je altijd
overleggen of hij/zij welkom is bij de BSO. Want dat mag soms best!
Willen we even ergens anders spelen dan op school? Wanneer u als ouder toestemming geeft voor
een uitstapje, dan spelen we ook graag in het park, gaan we naar de bibliotheek of gaan we op
bezoek bij de ouderen in de Borchleen.
We zijn druk met de voorbereidingen bezig en ik heb er ontzettend veel zin in!
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Thema peutergroep: Ik ben een kunstenaar
De ouders van de peutergroep hebben weer een enthousiaste themabrief ontvangen van ons nieuwe
thema ‘ik ben een kunstenaar.
In de startweek hebben de kinderen de mogelijkheid gehad om de groep te verkennen. We hadden
wat meubels verplaatst en er is nieuw speelgoed aangeschaft.
Nu heeft Puk zijn creatieve spullen uit de kast gehaald en is de groep gezellig versierd! De kinderen
krijgen te maken met echte kunst, we lezen over Nijntje die naar het museum gaat en we
experimenteren met materialen, kleuren en vormen. Aan het eind van dit thema, zijn ook zij, een
echte kunstenaar.
Op het wijsje van ‘olifantje in het bos’, zingen wij
o.a. het
volgende liedje bij de peutergroep.
Kijk, ik ben een kunstenaar
een likje hier, een veegje daar
Blauw en rood en ook wat geel
Verven, verven met mijn penseel
Een likje hier, een veegje daar
Kijk, ik ben een kunstenaar

Afscheid juf Karen
Via deze weg willen wij u mededelen dat juf Karen heeft besloten om te stoppen met haar
werkzaamheden bij peutergroep de Krullevaar. Zij gaat aan de slag in de Thuiszorg.
Officieel is juf Karen nog in dienst tot en met 31 oktober. Met haar zal bekeken worden of zij nog
verlofdagen in kan zetten om de organisatie eerder te kunnen verlaten. Op dit moment zijn wij aan
het kijken naar een geschikte vervanger voor juf Karen. Binnenkort zal het bekend zijn wanneer de
laatste werkdag van juf Karen is en wie haar gaat vervangen.
Team peutergroep de Krullevaar - KMN Kind en Co
Karen en Kelly
Pedagogisch medewerkers
Geopend op ma – di – wo – do
08.30 – 12.30 uur
Tel: 06 – 83 27 61 47
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Luizencontrole
We gaan weer starten met de luizencontrole. De ouders die komen controleren houden 1,5 meter
afstand van elkaar en komen niet als ze klachten hebben zoals die op bovenstaande checklist staan
en houden zich aan alle geldende maatregelen. Alle materialen die worden gebruikt bij de controle
worden, zoals altijd, tussendoor steeds ontsmet. Ouders dragen handschoenen en indien nodig of
prettig ook een mondkapje.
Op woensdag 16 september zijn groep 3-4 en groep 7-8 aan de beurt. Op vrijdag 18 september
volgend groep 1-2 en groep 5-6. Wilt u de kinderen een makkelijk toegankelijk kapsel geven op deze
dagen?

Erg leuk, maar liever niet!

Setje oortelefoons
Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een setje oortelefoontjes voor bij hun
Chromebook gekregen. Op deze manier kunnen de leerlingen naast het onderwijs op Snappet ook
spelenderwijs leren op Squla of op Ambrasoft, zonder dat klasgenoten afgeleid worden door het
geluid.
De leerlingen krijgen eenmalig een setje. Ze kunnen de oordopjes netjes bewaren in het
bijbehorende doosje. Zijn de oordopjes beschadigd en doen ze het niet meer, dan vragen wij u om
kind zelf een nieuw setje mee te geven.

Spaart u weer mee voor onze schoolbieb?
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer
Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna,
net als vorig schooljaar de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk
vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te
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breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Vorig schooljaar hebben we voor € 500,- aan bonnen opgehaald en dus voor ruim € 100, - euro aan
boeken extra kunnen kopen.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen!

Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag. Een heel fijne verjaardag voor jullie!
September
Tijm
Wendy
Lotte
Stef

(peutergroep)
(groep 1)
(groep 3)
(groep 4)

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er nog meer nieuwe kinderen bij ons
gestart.
Hartelijk welkom in onze peutergroep: Elijah, Chloé, Safa, Julia en
Victoria. Op 21 september komt Tijn er ook bij.
Heel veel speel- en leerplezier bij ons op de Krullevaar.

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
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welkom. In verband met de geldende maatregelen, kunt u mij op deze ochtenden buiten vóór de
school vinden.
De volgende Krullebull. verschijnt op 25 september 2020.
Met hartelijke groeten,
Team van De Krullevaar

Webinar – Ruzie en conflicten tussen kinderen!

Op 24 september 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met
Tischa Neve een webinar over eerste hulp bij ruzie en conflicten tussen kinderen. Het is
bedoeld voor alle ouders met kinderen van 2 tot en met 12 jaar.
Broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes…. Dat verloopt
niet altijd even soepel en zonder gedoe. Dat geeft niet en
hoort erbij, maar het is wel fijn als jij als ouder je kinderen
kunt begeleiden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
En waarom zijn ruzietjes en conflicten eigenlijk best heel
goed voor een kind?
In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je
computer volgt) neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige
Tischa Neve je mee in het thema ruzie en conflicten vanuit
een oplossingsgerichte en positieve benadering.

Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt toepassen in de praktijk:






Waarom ruzie en conflicten tussen broers en zussen eigenlijk heel goed zijn…
Wat kun je als ouder doen om ruzies en conflicten niet de spuigaten uit te laten lopen?
Hoe leer je je kinderen ermee omgaan?
Waar bemoei je je wel en niet mee?
Hoe steun je je kind bij een ruzie of conflict met een vriendje of vriendinnetje?

Dit webinar vindt plaats op donderdag 24 september van 20.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl
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Stappenplannen KrullevaarApp.
Stappenplan installeren BasisschoolApp
De app is te downloaden voor Apple en Androidtelefoons.

Na het downloaden krijgt u het volgende scherm te zien. U klikt op ga verder

In de witte balk vult u Krullevaar in en drukt op zoeken.
U krijgt dan het volgende scherm:

U kiest voor De krullevaar. Dan krijgt u het volgende scherm:
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Klik op volgende stap. U krijgt dan dit scherm te zien.

Daarna klikt u op activeer push en vervolgens klikt u op volgende stap. Dan krijgt u dit scherm te
zien.
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Als u in dit laatste scherm op klaar klikt, krijgt u het scherm waarmee de app in het vervolg altijd zal
openen.

U bent klaar! De app is geïnstalleerd en klaar om te gebruiken.

Stappenplan: Account aanmaken in de BasisschoolApp
Als u de app heeft gedownload (zie Krullebull. 10), kunt u al heel veel lezen en bekijken. Maar om
mails te ontvangen, klassenfoto’s en groepsberichtjes van de leerkrachten te kunnen lezen heeft u
een account nodig. Hier leest u hoe u een account aanmaakt.
Let op: voor het aanmaken van een account heeft u het BSN-nummer van uw kind(eren) nodig. Dit
nummer vindt u op het legitimatiebewijs of op de pas van de ziektekostenverzekering van uw
kind(eren).
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Als u de app op uw telefoon opent, krijgt u het volgende scherm:

Als u klikt op groepen (of persoonlijke inbox of foto’s) ziet u dit scherm:

U klikt dan op: vraag inlog aan.
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In dit scherm vult u uw voornaam, achternaam en emailadres in. Daarna klikt u op “Voeg een kind
toe”.

In dit scherm vult u de laatste cijfers van het BSN-nummer, de geboortedatum en uw relatie met het
kind in en klikt u op toevoegen.

Dan komt u op een scherm waarop u nog een kind kunt toevoegen of een login aan kunt vragen.
Als u uw kinderen heeft toegevoegd, klikt u op Vraag login aan.
U krijgt dan een melding dat u een mail met inloggegevens hebt ontvangen. (Controleer ook uw
spambox.) Volg de aanwijzingen in deze mail.
Vervolgens kunt u met deze gegevens inloggen. U ziet nu de klassen waar uw kind(eren) inzit(ten).
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