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Belangrijke data tot de
herfstvakantie:

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

In deze Krullebull. leest u o.a. belangrijke informatie over het
Kerstfeest op 17 december, het vertrek van juf Jenny en de start van
juf Yvonne na haar verlof.
Privacy-formulier
Nog niet alle formulieren zijn ingeleverd. Wilt u deze zo snel mogelijk
inleveren bij de groepsleerkracht of bij juf Pien.

Kerstviering
Op 17 december vieren we Kerstmis op de Krullevaar.
Dit doen we door samen met elkaar te ontbijten op school. De
ouderraad heeft in samenwerking met banketbakkerij Oorbeek, AH
Schoonhoven en de Spar een heerlijke ontbijttas samengesteld met
daarin luxe broodjes en drinken.
Alle kinderen mogen in hun mooiste kleding naar school komen.
De schooltijden zijn deze dag niet aangepast. De deuren openen om
8.20 uur, om 14.30 uur zijn de kinderen uit. De rode loper wordt
uitgerold bij de hoofdingang, waar iedereen door naar binnen komt.
Wilt u wel een lunch (mag uiteraard in kerstsfeer) en drinken
meegeven?
Vindt u het leuk om toch iets voor de hele klas mee te geven? Dan graag
in de originele verpakking laten zitten.
Hartelijke groeten,
De kerstcommissie.
In de Bartholomeuskerk wordt dit jaar een kerstwandeling
georganiseerd. Er is dit jaar geen kerstspel in onze kerk.
Om mensen toch in de gelegenheid te stellen naar de kerk te kunnen
komen en het Kindje Jezus in de kerststal te bezoeken, is er op
kerstavond een kleine kerstwandeling in onze parochiekerk.
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Met een kerstverhaal gaat men een korte route met Bijbelse uitbeeldingen en komt men uit bij de
kerststal. Zie onderstaande uitnodiging voor alle informatie.

Afscheid juf Jenny,
Onze gymdocent, juf Jenny, gaat stoppen met het geven van gymlessen op De Krullevaar. Ze kan het
niet meer combineren met haar werkzaamheden op de BSO en in de opvang bij Yellowbellies.
Gelukkig heeft Yellowbellies voor ons een nieuwe gymleerkracht gevonden. Na de kerstvakantie gaat
meester Thijs de gymlessen verzorgen. De eerste twee weken na de vakantie zullen juf Jenny en
meester Thijs samen de lessen geven.
Aanstaande woensdag komt meester Thijs even langs om kennis te maken met de kinderen.
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Juf Yvonne gaat starten
Bijna kerstvakantie, dat betekent dat juf Yvonne bijna terugkomt van haar zwangerschapsverlof. Op
maandag 11 januari gaat zij starten in groep 5-6. Haar werkdagen zijn maandag en dinsdag. Omdat
juf Yvonne ouderschapsverlof opneemt op woensdag, blijft juf Dagmar op woensdag in groep 7-8
werken. Juf Marjolein, die het verlof van juf Yvonne in groep 5-6 heeft vervangen is op dinsdag 5
januari voor het laatst op onze school.

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

JANUARI

15 Faye Blinksma groep 2

4 Finn Kortlever groep 6

17 Kay Janssen-Snoeck groep 3

5 Roel van de Waart groep 2

17 Nadia Waterreus groep 3
18 Ayham Dabas groep 4
20 Zoë Elbertse groep 7
27 Olaf Janssen groep 4
31 Max Elbertse groep 3

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.
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Bijna vakantie
Volgende week hebben we nog een week vol met allerlei feestelijkheden op school en in de klassen,
maar daarna is het toch echt tijd voor de kerstvakantie.
Het team van de Krullevaar wenst u prachtige kerstdagen en een gezond en liefdevol Nieuwjaar.

De volgende Krullebull. verschijnt op 8 januari 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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