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Vanuit de directie
Enkele weken geleden heeft u een brief
ontvangen over de schoolreisjes van groep
1&2 en groep 3 t/m7. We gaan met z’n allen
weer gezellig een dagje uit!
Het schoolreisje van groep 1&2 gaat naar
monkey town.
Op dinsdag 7 juni a.s. De kosten zijn
€ 10,00 euro dit kunt u bij de leerkracht
betalen.

Op vrijdag 17 juni gaan we met groep
3 t/m 7 op schoolreisje.
Dit jaar is de keuze gevallen op
dierentuin Blijdorp.

Di 24 mei: Oefenklas groep 5 t/m 8
Do 26 mei: Hemelvaartsdag
kinderen zijn vrij.
vrij 27 mei: Kinderen zijn vrij
----------------------------------------------------------

PBS

30 mei: Ik gebruik mijn liniaalstem in de
school
—-----------------------------------------------------------Oefenklas

De kosten voor het schoolreisje zijn
€ 25,00 euro.
Het bedrag moet uiterlijk 10 juni 2022
betaald zijn.
Het bedrag kunt u ook overmaken op
rekeningnummer
NL06 Rabo 0121097463 t.n.v.
stichting OBODB + naam kind +
groep
Er is ook een mogelijkheid het
schoolreisje contant te betalen.
Dit kan bij juf Arina.

De oefenklas wordt de aankomende week
voor één keer op dinsdag 24 mei van 15.00
tot 15.30 gehouden
—---------------------------------------------------
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Voorstellen tijdelijke interne begeleider
Mijn naam is Hettie de Vetten
Ik ben inmiddels al even gestart als
tijdelijke intern begeleider op De Krulder.
Ik vervang Femke, die is met
zwangerschapsverlof.
Met het team en de directie gaan we
stappen zetten om de bestaande
zorgstructuur verder te ontwikkelen.
Daarnaast richt ik mij op de leerlingenzorg op groeps- en individueel
niveau.
Ik werk twee dagen per week, meestal op maandag en dinsdag.
Ik ben 65 jaar, getrouwd, drie kinderen en vier kleindochters. We wonen
sinds enkele jaren in Hillegom waar we een oud huis helemaal naar
onze zin maken. Naast het samen zijn met het gezin, de vaste
oppasdagen, besteed ik graag tijd aan wandelen, reizen, theater, musea,
lezen en werken!
Na een lange en veelzijdige loopbaan in het onderwijs, werk ik sinds vijf
jaar als interim IB of directeur.
Ik ga voor kwaliteit, samenwerken, verbindingen leggen, alternatieven
verkennen en doelen bereiken.
Loopt u rustig eens binnen om gedag te zeggen.
Groetjes Hettie de Vetten

