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Vanuit de directie
Rapport
Vrijdag 25 maart gaan de rapporten mee
naar huis. Heeft u nog een rapportfolio thuis
liggen geeft u deze dan mee naar school?
Vandaag krijgt u een brief mee met de
planning van de gesprekken.

25 maart rapport mee
25 maart koffiemiddag
28 maart tot 1 april rapportgesprekken
----------------------------------------------------------

PBS

Flyer
Vandaag krijgt u ook een flyer mee. Wilt u
deze op een zichtbare plek hangen? In de
hal van de flat of achter uw
voordeur/keukenraam bijvoorbeeld.
Koffiemiddagen
Er zijn veel koffiemiddagen niet doorgegaan
door corona. Gelukkig kan het weer. Vrijdag
25 maart vanaf 14.15 uur heet ik u van
harte welkom.
Denkt u alvast na over de afgelopen corona
periode. Hadden we zaken anders moeten
aanpakken? Hebben we het juist wel goed
gedaan? Ik ben benieuwd naar uw mening!

21 maart: Ik laat het toilet schoon achter
28 maart: Ik kleed mij rustig en vlot om bij
mijn eigen plek.
04 april : Ik draai in de klas de kaart om als
ik naar het toilet ga.
Ik druk het lampje aan als ik naar
het toilet ga.
—------------------------------------------------------------

Koffiemiddag

Review op Google
Als u tevreden bent over de school, wilt u
dan een 5* review achterlaten op Google?
Museum groep 5/6
De ouders van de kinderen uit groep 5/6
zijn op 25 maart vanaf 14.15 uur van harte
welkom in het Museum in de klas. Een
ticket voor het museum ontvangen de
ouders van de groep binnenkort.

Door de corona periode konden er
verschillende middagen niet door gaan.
Maar met veel plezier en vreugde willen wij
iedereen weer van harte welkom heten op
onze maandelijkse koffiemiddag.

Maart 2022
Krulpraat 11

Heb je een kind tussen 1 en 2 jaar? Wil je graag leerzame en leuke activiteiten met je kind
doen?
Kom dan samen naar de Speelgroep in de Krulder! Je gaat samen spelen en je leert
andere ouders uit de wijk kennen.
We komen elke woensdagochtend, van 9.00u-11.00u, bij elkaar in de school.
Je kunt je aanmelden via https://www.jesrijnland.nl/aanmelden-gezinnen/, of even bellen
of appen met Milouda 06-24624229.
Je kunt het ook vragen aan de leerkracht of aan meester Wouter.
Ken je ouders met een 1 jarig kind, die geen schoolgaande kinderen hebben of waarvan
de oudere kinderen niet op de Krulder zitten?
Laat het ze weten, ze zijn ook van harte welkom!

Misschien wil je hier nog iets mee in de krulpraat???

