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Vanuit de directie

Huiswerkklas

Zoals u weet is OBS de Krulder op zoek
naar een nieuwe directie. Begin september
is er een vacature uitgegaan. Binnenkort
hopen we te beginnen we met de sollicitatie
gesprekken.

Nieuwbouw
Er wordt op het terrein naast ons hard
gewerkt aan de nieuwbouw. Op het moment
zijn ze het puin aan het weghalen.
Binnenkort beginnen ze met het
aanbrengen van de damwanden.

Voorlezen

Vanaf maandag 12 september is er
opnieuw de mogelijkheid om huiswerk te
maken of te leren in een rustige omgeving.
Dit kan op:
maandag en donderdag
van
14.45 tot 15.30 uur
School zorgt voor drinken en je mag zelfs
iets te eten meenemen ( liever geen chips,
chocolade en snoep).
Wij verwachten een serieuze werkhouding
en helpen je graag als dit nodig is.
—-------------------------------------------------------

Gymkleding

Komen jullie ook naar ons
voorleesfeestje?
Wij komen gezellig voorlezen aan de
kleuters en de kinderen uit groep 3!
Op donderdag 29 september om 14.15
uur bent u welkom op school.
Papa's, mama's, broertjes en zusjes mogen
mee om te luisteren naar leuke verhalen.
Tot dan, namens Petra en Faridah van de
Voorleesexpress.

Groep 1, 2,& 3:
Sommige leerlingen hebben nog geen
gymkleding op school liggen. Wilt u dit
alstublieft meegeven? Graag passende
gymkleding (broek, shirt en schoenen met
klittenband).
Groep 1,2 en 3 heeft gymles op dinsdag- en
vrijdagochtend.
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Coördinatoren Obs de Krulder
Er zijn verschillende leerkrachten die naast
hun dagelijkse werkzaamheden ook andere
taken vervullen.
Hieronder vindt u een lijst van wie welke
taken vervult.
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LEZEN is de basis voor alles!

Op school leren wij de kinderen lezen, lezen we met de kinderen en lezen de kinderen
zelf. Thuis is het erg belangrijk dat kinderen ook lezen. Als ouders thuis lezen, zien
kinderen dat en zullen zij sneller gaan lezen. Met elkaar samen lezen is ook gaaf!

