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Welkom op school.
Wij heten Romana v.d Voort (gr 4), Saar
Pattipeilohy (gr 4) en Moos Pattipeilohy
(gr 7) welkom op school en wensen ze
heel veel plezier op OBS de Krullevaar.

Onderwijskundige nieuwsbrief

Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief
zit de onderwijskundige nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief staat beschreven
met welke speerpunten wij aan de slag
zijn geweest in dit schooljaar.

Carnaval
Op vrijdagmiddag 1 maart viert onze
school Carnaval.
Afgelopen week heeft u hier al een brief
voor meegekregen. Deze middag is ook
verplicht voor alle leerlingen uit groep
1-2. In de ochtend zijn onze kleuters
zoals gebruikelijk gewoon vrij. Wij
vragen u hiermee rekening te houden.

Afsluiting thema Heelal

Op woensdag 27 februari sluiten wij
het thema Heelal af. We nodigen jullie
dan ook van harte uit, om hierbij aan
te sluiten. De afsluiting zal van 11.30
uur t/m 12.15 uur zijn.

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Januari/februari/maart
2018
18 feb
Rapporten mee
21 feb 10 min. Gesprekken
26 feb 10 min. Gesprekken
27 feb Koffietijd
1 maart Carnaval (kleuters van
13.00 tot 15.00 naar school)
4 t/m 8 Carnavalsvakantie
Maart
19 maart Schoolfotograaf
20 maart Open ochtend

Agenda buurthuis
2 maart Carnaval
13 maart Film-en spelmiddag
(kinderact.) (verplaatst van 20
feb naar 13 maart)

Kijkochtend
Op woensdag 20 maart is er een
kijkochtend bij ons op school. Deze
kijkochtend is voor nieuwe ouders, maar
ook voor ouders waarvan de kinderen bij Staking onderwijs 15 maart.
Vanuit het team is te kennen gegeven,
ons op school zitten.
dat er geen behoefte is om te staken.
9 april is er nog een informatieavond
De werkdruk en het tekort aan leraren
alleen voor nieuwe ouders.
in het onderwijs, wordt ook door het
Voor de carnavalsvakantie krijgen alle team van OBS de Krullevaar erkend.
gezinsoudsten een poster van de open Toch kiest het team ervoor om niet te
dag mee naar huis. Wij willen u vragen staken, al staan we wel achter de
standpunten van de stakers.
deze poster bij u voor het raam te
hangen. Zo kunnen ouders van jongere Op 15 maart wordt er op OBS de
kinderen, zien wanneer zij onze school Krullevaar gewoon lesgegeven!
kunnen bezoeken.
Vanaf 25 februari liggen er op school
flyers klaar. Mocht u in uw buurt
gezinnen kennen met jonge kinderen.
Aarzel dan niet om een flyer voor hen
mee te nemen!

We zitten ook op het
web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!

