Krulpraat nummer 1
augustus 2022

Vanuit de directie

Vertrouwenspersoon

We zijn alweer een week bezig in het
nieuwe schooljaar. Het team is super blij om
alle kinderen weer te zien.

Misschien is het u al opgevallen, maar het
sloopbedrijf is tijdens de zomervakantie
hard bezig geweest om het gebouw van de
Windvang te slopen. Op het moment ligt er
nog wat puin. Binnenkort gaan ze met de
nieuwbouw beginnen.
Uiteraard houden we u hierover op de
hoogte.
------------------------------------------------------

Studiedag woensdag 31
augustus = alle leerlingen vrij
Woensdag 31 augustus zijn alle leerlingen
vrij. De leerkrachten zijn deze dag
aanwezig voor een studiedag met
verschillende onderwerpen.
---------------------------------------------------

De vertrouwenspersoon van de Krulder is
juf Annelies Kornet. Annelies is hiervoor
beschikbaar op haar werkdagen: maandag,
dinsdag en woensdag.
De vertrouwenspersoon is er voor de
leerlingen en leerkrachten, maar ook voor u
als ouders / verzorgers.
De vertrouwenspersoon kan worden
ingeschakeld om te luisteren en te
adviseren in moeilijke situaties.
Wilt u haar spreken, dan kunt u
binnenlopen of mailen naar:
Annelies.kornet@krulder.nl
-------------------------------------------------------

Koffiemiddag

Introductiedag 7 september
Het team nodigt u graag uit voor de
introductiedag op woensdag 7 september.
U krijgt dan uitleg over de werkwijze van de
groep en het leerjaar van uw kind.
De tijden hiervoor zijn:
Groep 5/6: 11.15 tot 11.45 uur.
Groep 1/2: 11.45 tot 12.15 uur.
Groep 3/4: 12.15 tot 12.45 uur.
Groep 7/8: 12.45 tot 13.15 uur.
Het is deze dag ook mogelijk om
veranderingen in uw gegevens door te
geven.
Juf Arina zit voor u klaar in de aula.

De eerste koffiemiddag is verplaatst van
vrijdag 9 september naar donderdag 8
september. U bent welkom van 14.15 tot
14.45 uur.
U kunt deze middag genieten van een
heerlijk kopje koffie of thee en kennis
maken met de andere ouders.

Zomervakantie

Ma 11-07-22 tot Vrij 19-08-22

Herfstvakantie

Ma 24-10-22 tot Vrij 28-10-22

Kerstvakantie

Ma 26-12-22 tot Vrij 06-01-23

Voorjaars–
vakantie

Ma 27-02-23 tot Vrij 03-03-23

Meivakantie

Ma 24-04-23 tot Vrij 05-05-23

Zomervakantie

Ma 10-07-23 tot Vrij 18-08-23

Margedagen de leerlingen zijn vrij
Vrijdag 21-10-2022
Maandag 09-01-2023
Vrijdag 24-02-2023
Maandag 08-05-2023

Vrije Middagen

Studiedagen de leerlingen zijn vrij
Woensdag 31-08-2022
Donderdag 23-02-2023
Woensdag 29-03-2023
Dinsdag
30-05-2023
Maandag 05-12-22 om 12:15 uur uit alle groepen
Vrijdag 23-12-22 om 12:15 uur uit alle groepen
Vrijdag 07-07-23 om 12.00 uur uit alle groepen

Gymkleding

Groep 1, 2,& 3
Groep 1,2 en 3 heeft gymles op dinsdag- en
vrijdagochtend.
Graag passende gymkleding meegeven op
deze dagen (broek, shirt en schoenen met
klittenband).

Groep 4,5 & 6, en groep 7/8
Deze groepen hebben op dinsdag- en
vrijdagmiddag gymles in de gymzaal Cleyn
Duin.

Woensdag = fruitdag

Wij stimuleren het eten van fruit tijdens de
pauze op school.
Wilt u uw kind op woensdag fruit
meegeven? Andere dagen mag dit
natuurlijk ook.

