Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 6 -8 - 1 9
Ja a rg a ng 6 , n u m me r 1

Welkom

groepsvorming gedrag etc. centraal
staan. Dit doen wij vanuit de
Kanjermethode. Op 27 augustus, is er
een kanjerdag, waarbij elke groep een
kanjerles krijgt onder begeleiding van
een instructeur van de kanjertraining.
Ouders zijn hierbij van harte welkom.
De lessen zijn als volgt.
Nieuwe leerlingen
8.45 uur t/m 10.15 uur: Groep 5/6
Een speciaal welkom aan Selena (gr
10.30 uur t/m 12.00 uur: Groep 7/8
1/2),Milan (gr 1/2), Evana (gr 1/2),
13.00 uur t/m 14.00 uur: groep 1/2
Femm (gr 1/2), Leroy (gr 3), Lindsay (gr 14.00 uur t/m 15.00 uur: Groep 3/4
4), Jazz (gr 4), Olivia (gr 5), Job (gr 7),
Wij hopen dat jullie een leuke en
Infoavond
leerzame tijd op OBS de Krullevaar
De infoavond vindt dit jaar plaats op
krijgen.
3 september. Aan de hand van de
laatste informatieavond en de
Inlooptijd
evaluatie, hebben we de planning iets
OBS de Krullevaar
’s Morgens beginnen de lessen om 08.30
aangepast.
Schrevelstraat 54
uur en ’s middags om 13.00 uur. Tien
van 18.00-19.00 is het inloop voor
5161 AE Sprang-Capelle
minuten voor aanvang van de les gaat
groep 1 t/m 8. Alle kinderen zijn
de deur open. De kinderen mogen dan
Telefoon:
hierbij welkom.
naar binnen. Als de tweede zoemer
0416-311778
Mocht u daarna nog behoefte hebben
gaat, gaan de klassendeuren dicht.
aan extra uitleg bij groep 3 en de
E-mail:
Ouders en leerlingen nemen afscheid
structuur van het onderwijs, kunt u om
info@obsdekrullevaar.nl
van elkaar op de gang. Alle leerlingen
19.00 in gesprek met de leerkracht.
geven de leerkracht een hand bij
Aansluitend is om 19.00 tevens de
binnenkomst, gaan rustig op hun plaats
informatieavond voor het voortgezet
Agenda
zitten en kiezen/krijgen een activiteit.
onderwijs bij groep 7/8, hierbij zijn
ook de leerlingen van 7/8 welkom.
Start Thema
Augustus september
Op 26 aug starten we met het thema
2019
moderne geschiedenis. De opstart zal in Materiaal groep 3 Herhaling
27 aug kanjerdag
de klas plaatsvinden. We zijn voor dit De leerlingen van groep 3 mogen aan de
3 sept Infoavond unit 1 en
thema op zoek naar oude apparatuur start van het schooljaar een eigen etui
unit 2
die aan het begin van de moderne
meebrengen naar school. De overige
11 sept Koffietijd
geschiedenis
hebben
gestaan
(te
denken
materialen krijgen zij van de
17 sept BHV oefening
25 sept kinderpostzegels
aan oude telefoon, computer,
leerkracht.
typemachine etc). We willen de
Agenda buurthuis
kinderen een beeld geven, van hoe snel Gym Herhaling
Groep 1/2 gymt op donderdagmiddag in
de veranderingen de laatste eeuw
de speelzaal. Wilt u uw kind voor de
hebben plaatsgevonden.
gymlessen gymschoenen (liefst met
klittenbandsluiting) meegeven? De
Opknappen schoolplein
gymschoenen blijven op school. De
Wij zijn op zoek naar handige
hulpouders of andere vrijwilligers, die groepen 3 t/m 8 gaan op
donderdagmiddag gymmen in het
tijd hebben om 13 september het
schoolplein een kleine opknapbeurt te sportcentrum in Waspik. De leerlingen
worden met de bus vervoerd. Uw
geven. Hierbij denken wij aan het
zoon/dochter moet dan gymschoenen
verven van de lijnen, het opknappen
(geen zwarte zool) en een korte broek
van het huisje op het schoolplein en
met T-shirt of gympakje bij hebben.
alles weer netjes maken voor het
komende schooljaar.
A4 Map 4rings.
Vind je het leuk om mee te helpen en
Om alle papieren van de leerlingen
13 september tijd, graag een mailtje
netjes te bewaren en te voorkomen dat
We zitten ook op het
naar info@obsdekrullevaar.nl
alles in de laatjes door elkaar ligt,
web!
willen we vragen of alle leerlingen van
www.obsdekrullevaar.nl
Kanjer week en Kanjerdag
groep 4 t/m 8 een A4/4rings map mee
willen nemen in de eerste weken van
www.facebook.com/obsdekrullevaar We starten dit jaar met een
Kanjerweek. In deze week, zal
het schooljaar.
We hebben allemaal kunnen genieten
van een heerlijke vakantie en vinden
het fijn om iedereen weer op 19
augustus terug te zien op school! We
hopen er met elkaar een fantastisch
jaar van te maken.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!

