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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Vanaf 1 december zijn wij de nieuwe directie van obs de
Krulder.
Via deze weg willen wij ons graag voorstellen.
Marjolijn
Mijn naam is Marjolijn Passchier (34 jaar) en per 1 oktober
2022 ben ik, samen met Loes Maaijen, directeur van obs de
Krulder. Voor jullie ben ik al een “bekend gezicht”.
Hiervoor heb ik 12 jaar met heel veel plezier gewerkt op
Daltonschool Klaverweide in Noordwijk. Na mijn LIO-stage
ben ik bij Daltonschool Klaverweide gebleven, werkzaam
geweest in meerdere groepen en heb ik zeer mooie
kansen gekregen om mij verder te ontwikkelen. Vanaf 2014 heb ik de rol van intern
begeleidster vervuld en in 2021 ben ik gestart met de schoolleidersopleiding. Door deze studie
heb ik veel ervaring opgedaan.
Ik kijk er enorm naar uit om, samen met Loes, Obs de Krulder op de kaart te gaan zetten,
ontwikkelingen door te voeren en een gezamenlijke visie voor het integrale kindcentrum
(IKC+) tot stand te brengen.
Verder ben ik moeder van twee zoons (vier en zeven jaar) en samen met mijn verloofde
woonachtig in Noordwijk. Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn gezin, familie en
vrienden onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast ben ik vaak te vinden op
het strand om te genieten van de zon of voor een heerlijke wandeling.
Loes
Mijn naam is Loes Maaijen (34 jaar) en in het verleden heb ik op Daltonschool Klaverweide in
Noordwijk gewerkt als leerkracht en daltoncoördinator.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als adviseur, docent en programmaleider
bij pabo Inholland. Per 1 december keer ik terug naar OBO om samen met Marjolijn Passchier
aan een nieuwe uitdaging te beginnen als directeur bij Obs de Krulder. Ik heb er enorm veel zin
in om samen met het team en alle betrokkenen te bouwen aan het IKC+!
Ik ben samen met mijn vriend en onze zoon Siem van 1 jaar woonachtig in Noordwijk en ben
dan ook geregeld op het strand te vinden. Daarnaast verken ik in de vakanties graag andere
mooie plekken op de wereld (kamperen is favoriet). Hobby’s zijn: tennis (ben ook dol op de
bittergarnituur achteraf), hardlopen en lezen.
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!
Tot donderdag 1 december.

Voorstellen mr

De medezeggenschapsraad (MR) van de
Krulder!
De MR praat mee over belangrijke zaken in de
school. Bij belangrijke besluiten mag de MR
soms ook meebeslissen.
Wilt u als ouders iets bespreekbaar maken?
Ook dan kunt u terecht bij de MR.
In de oudergeleding zitten Marian Jalalimehr
(moeder Erfan) en Lia Meijer (moeder Elena).
In de personeelsgeleding zitten juf Debby, juf
Estelle en juf Anouk.
—-------------------------------------------------------

Koffie ochtend

Woensdagochtend 30 november om 09.30
uur nodigen wij u graag uit voor een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje
koffie of thee. U heeft dan de mogelijkheid
om vragen te stellen over de school of om
elkaar beter te leren kennen.

—-------------------------------------------------------Huiswerk- en oefenklas
Maandag & donderdag
van
14.45 tot 15.30 uur

Iedereen is welkom om huiswerk te maken of
om extra te oefenen.
Let op!!
Maandag 5 en donderdag 8 december is er
geen huiswerk- en oefenklas.
—-------------------------------------------------------------------------

Kruldershow

Maandag 5 december: Sinterklaas viering.
De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
—------------------------------------------------------------------------Vrijdag 25 november is de eerste
“Kruldershow”!
De Kruldershow staat in het teken van
Sinterklaas.
Alle groepen doen een dansje of zingen een
liedje.
De foto’s hiervan ontvangt u via de
schoolapp.

