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nauwlettend mee in de gaten houden
19 maart is dit jaar de schoolfotograaf en hopen er weer een positieve draai
aan te kunnen geven, net als in de rest
aanwezig op school.
Wilt u een foto met broertjes/zusjes die van ons onderwijs.
(nog) niet bij ons op school zitten, geeft Onderwijsassistente
dit dan even aan bij Juf Saskia.
Vanaf 1 april, zal u een nieuw gezicht
Om half 9 maken we dan als eerste deze zien in onze school. Chantal Verbeek
foto's.
werkt van 1 april tot einde schooljaar

Schoolfotograaf

bij ons op school. Chantal is leerkracht,
maar is er een tijd uit het onderwijs
Afgelopen week is het thema heelal
geweest en wil terug het onderwijs in.
afgesloten. Er was een grote opkomst
Chantal zal ons in die periode
aan ouders, Ondanks dat de
ondersteunen en lessen van ons
presentaties niet helemaal vlekkeloos overnemen in alle groepen. Na de
gingen, hopen we dat iedereen genoten vakantie zal ze als bestuursinvaller van
heeft en vooral de kinderen weer veel Bravoo aan de slag gaan. In de volgende
opgestoken hebben van dit thema
nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.

Afsluiting thema heelal

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

Agenda
Januari/februari/maart
2018
4 t/m 8 Carnavalsvakantie
Maart
11 maart Start Thema gouden
eeuw
19 maart Schoolfotograaf
20 maart kijkochtend
2 april Koffietijd
4 april Theorie-examen
verkeer gr 7/8
8 april Entreetoets gr 7
9 april Entree toets gr 7
Voorstelling gr 3/4
10 april Entreetoets gr 7
15 april Entreetoets gr 7
16 april Entreetoets gr 7
Iep eindtoets gr8
Schoolreis gr 1 t/m 6
17 april Entreetoets gr 7
Iep eindtoets gr 8

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

Thema gouden eeuw en lente

Het komende thema wordt in unit 1 en
unit 2 anders uitgevoerd. Vanweg de
korte periode tussen de vakanties en de
Namens OBS de Krullevaar
voorstellingen voor groep 1/2 en 3/4
hebben we er voor gekozen, dat Unit 1 Fijne vakantie!
het thema lente gaat doen. Ze nemen
daarin de tijd en seizoenen mee. Unit 2
gaat aan de slag met de gouden eeuw.

Bijdrage schoolreis en kamp

Afglopen donderdag heeft u een brief
meegekregen voor de betaling van de
schoolreis en het kamp.
Deze gelieve zo snel mogelijk over
maken.

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
ons op school zitten.
9 april is er nog een informatieavond
alleen voor nieuwe ouders.
Mocht u in uw buurt gezinnen kennen
met jonge kinderen. Aarzel dan niet om
een flyer voor hen mee te nemen!

Overblijf

Tijdens de oudergesprekken zijn er bij
ons geluiden gekomen over de overblijf.
In de onderwijskundige nieuwsbrief
hadden we, vanuit de enquêtes, ook al
aangehaald dat niet alle kinderen zich
even prettig voelen bij het overblijf. Er
is contact opgenomen met de Schat en
we zullen de komende tijd de overblijf

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 fijne vakantie!

