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Belangrijke data voor
de komende periode:

20-22 april 2021
Eindtoets groep 8
23 april 2021
Koningsspelen
Krullebull. 16
26 april t/m 7 mei 2021
Meivakantie

In deze korte Krullebull. leest u o.a. een corona-update en over de
tevredenheidsenquête over ons onderwijs op De Krullevaar,

13 en 14 mei 2021
Hemelvaartsweekend
24 mei 2021
Pinksteren

Corona-update

25 mei t/m 11 juni 2021
Cito-toets-weken

Welkom op de Krullevaar

Binnenkort worden de
volgende kleuters 4 jaar. Zij
gaan na de meivakantie bij ons
starten:
Ian en Sarah
Van harte welkom en heel veel
leerplezier in de kleutergroep.

De afgelopen week hebben we een aantal groepen (3-4 en 7-8) in
quarantaine moeten laten gaan. In groep 3-4 was het zelfs nodig om
deze periode te verlengen, omdat er nieuwe besmettingen bekend
werden.
Elk besmettingsgeval is maatwerk, omdat niet alle omstandigheden
hetzelfde zijn. De GGD onderzoekt dit d.m.v. het bron &
contactonderzoek dat zij hebben met deze gezinnen. Dat betekent dat,
voordat u een mail van de school krijgt, er al intensief contact is
geweest met ouders en de GGD over het plan van aanpak. Het advies
van de GGD is steeds leidend voor onze beslissing om een klas wel of
niet in quarantaine te laten gaan.
Op dit moment zijn al veel kinderen getest en druppelen de kinderen de
school weer binnen als ze een negatieve testuitslag hebben gekregen.
Er zijn ook kinderen die niet zijn getest, maar 10 dagen in quarantaine
blijven voordat ze weer naar school komen. Wij vragen ouders aan ons
door te geven (mail of telefoon) wanneer we hun kinderen weer op
school kunnen verwachten.
Als u vragen hebt, kunt u natuurlijk bij mij terecht. Specifieke vragen
over deze quarantaines kunt u het best stellen aan de GGD (Reguliere
bron- en contactonderzoeksvragen op 085-0782874. Dit nummer is 7
dagen per week bereikbaar van 8.00u – 17.00u). U kunt hierbij het
dossiernummer vermelden dat u in de brief hebt ontvangen.
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Tevredenheidsenquête
Beste ouders,
U ontvangt hierbij een link naar een tevredenheidsenquête over de kwaliteit van het onderwijs op De
Krullevaar.
https://login.qbrin.nl/start/de_groeiling_tevredenheid/3225/ENaqe/Ouder
Het zijn korte vragen, waarop u kunt antwoorden met een cijfer van 1-10.
Ieder jaar op alle scholen
Met alle Groeilingscholen is afgesproken om alle ouders jaarlijks in dezelfde periode een vragenlijst
voor te leggen. Het is een korte vragenlijst, die ieder jaar hetzelfde zal zijn.
We willen op deze manier meten wat u vindt van het onderwijs op onze school. Waar bent u
tevreden over en waar kunnen we nog wat verbeteren?
Ik heb meerdere kinderen op school, wat nu?
Een vragenlijst is altijd een momentopname. We vragen u om bij de vragen uw oudste kind op deze
school in gedachten te nemen.
En natuurlijk hopen wij dat vragen en problemen altijd worden uitgesproken. U hoeft hier niet mee
te wachten tot de vragenlijst langs komt.
Dank voor het invullen
Wij hopen dat u even de tijd wilt nemen om de lijst in te vullen; hoe meer ouders dat doen, hoe
completer ons beeld wordt.
De enquête staat open t/m 21 april a.s.

Hiep hiep hoera!
Tot de volgende Krullebull. vieren deze kinderen hun verjaardag.
APRIL
20

Kes Schep

groep 6

Een heel fijne verjaardag!

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 23 april 2021.
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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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