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Koffietijd 
Maandag 14 september is het koffietijd.  
Dit is een informeel moment, waarop 
ouders met elkaar en Saskia in gesprek 
kunnen.  
We laten dit wel doorgaan, maar 
aangepast. Aangezien het prima weer 
wordt, zal er buiten een tafel met 
koffie en thee klaar staan. Wilt u 
aansluiten, neem dan plaats op een 
stoel/kruk op 1,5m afstand van elkaar.  

Infoavond 
We hopen, dat de filmpjes en de 
informatie over de klassen in goede 
orde zijn ontvangen. Mocht u vragen 
hebben en/of meer willen weten/zien, 
maak dan een afspraak met de 
leerkrachten!  

Opstartbrief 
Wij hebben nog niet alle opstartbrieven 
terug ontvangen (gele brieven). Wilt u 
hier nog aan denken??  
Bent u deze brief kwijt, geef dit dan 
even aan bij de leerkracht, dan krijgt u 
van ons een nieuwe.  

Oproep klassenouders 
U heeft een aantal weken geleden, 
vanuit de OR een oproep gekregen voor 
klassenouders.  
We zijn nog steeds op zoek naar ouders 
die het leuk vinden om aan te sluiten bij 
de ouderraad. Lijkt je dit leuk, maar 
twijfel je nog, kom dan vrijblijvend 
naar de eerste vergadering van de OR. 
Stuur een mail voor meer informatie of 
om je aan te melden naar 
or@obsdekrullevaar.nl.   

CITO en Entree  
In week 39 en 40 wordt de entreetoets, 
die normaal in groep 7 gemaakt wordt, 
door de leerlingen van groep 8 gemaakt.  
Daarnaast wordt er in die weken de 
begrijpend lezen citotoets in de andere 
klassen afgenomen. Dit was de enige 
toets, die we niet meer voor de 
zomervakantie hebben afgenomen.  

Controle hoofdluis 
De hoofdluis lijkt toch nog niet 
helemaal weg te zijn, daarom gaat er 
toch een controle plaatsvinden door 
ouders. Dit vindt plaats op woe 16 sept.     
De ouders die meehelpen, houden 
rekening met de hygienevoorschriften, 
moeten vrij zijn van klachten en dragen 
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handschoenen bij het controleren.  
Heeft u moeite ivm de corona dat 
andere volwassene dan de leerkrachten 
binnen de 1,5m van uw kind komt, kunt 
u dit vóór 16 sept aangeven bij Saskia  

Vertrouwenscontactpersoon  

 
Mijn naam is Hanneke Veenstra en ik 
ben vertrouwenspersoon op De 
Krullevaar.  
Op onze school is er een interne 
vertrouwenscontactpersoon aanwezig 
ten behoeve van leerlingen, ouders en 
leerkrachten bij bijvoorbeeld 
klachten/vermoedens over 
machtsmisbruik, ernstig pestgedrag, 
kindermishandeling etc.   
De interne vertrouwenscontactpersoon 
bespreekt welke stappen ondernomen 
zouden kunnen worden. Eventueel 
wordt doorverwezen naar een externe 
vertrouwenscontactpersoon. 
Jaarlijks maak ik als 
vertrouwenspersoon een rondje door de 
school om mezelf voor te stellen en 
bekendheid te geven aan wat een 
vertrouwenspersoon is. Ik geef aan dat 
leerlingen bij mij terecht kunnen voor 
een luisterend oor, bij klachten en 
vragen.   
De komende weken ga ik de klassen 
bezoeken. In de groepen wordt het 
boek ‘Het Neemannetje’ van Edith 
SchreiberWicke voorgelezen. Kinderen 
leren op welke momenten het nodig is 
om ‘Nee’ te zeggen en dat het 
belangrijk is om zaken waar ze zich 
niet prettig bij voelen te delen met 
volwassenen. Bijvoorbeeld je ouders of 
de leerkracht. 
 
Ik ben ook voor u als ouders 
beschikbaar bij vragen. U kunt altijd 
een afspraak met mij maken.   
U kunt mij zelf op school aanspreken of 
via de mail: 
h.veenstra@stichtingbravoo.nl   

 

 

     Agenda 
 

Augustus september  okt 
2019 
 
14 sept  koffietijd  
1 okt  Welkomgesprek  
6 okt  Welkomgesprek  
16 okt Fietsverlichtingsactie 

gr 5 t/m 8 
19 t/m  
23 okt  Herfstvakantie 
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We zitten ook op het 
web! 

www.obsdekrullevaar.nl 
 

www.facebook.com/obsdekrullevaar  


