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(Herhaling) Bijdrage schoolreis en in de basisschoolleeftijd. Dat vond ik
bij een buitenschoolse opvang.
kamp

Een aantal van jullie kennen mij
al ,omdat ik een paar dagen heb
meegelopen bij juffrouw Pam in groep
5/6. Vanaf 1 april, kikker in je bil,
leren jullie mij allemaal kennen, omdat
ik in alle groepen kom helpen. Ik heb er
Carnaval
Net als afgelopen jaren is het weer een heel veel zin in!
Als er iets is wat je wil weten of
gezellige middag geweest. Dankzij de
vragen, klop dan gerust bij me aan.
Jumbo in Sprang-Capelle zijn alle
We zien elkaar snel!
kinderen voorzien van iets lekkers en
wat te drinken.
Kijkochtend en open avond.
Jumbo bedankt.
Op woensdag 20 maart was er een
kijkochtend bij ons op school.
Deze was drukbezocht door eigen
ouders en door een aantal
geïnteresseerde ouders. Op 9 april is er
voorafgaand aan de voorstelling van
groep 3 t/m 4 nog een open avond van
18.00 tot 19.00 uur. Mocht u ouders
kennen die 20 maart geen tijd hadden,
maar wel vrijblijvend willen komen
kijken, dan zijn ze van harte welkom.
U heeft voor de carnavalsvakantie een
brief meegekregen voor de betaling van
de schoolreis en het kamp.
Deze z.s.m. overmaken.

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

MR bijeenkomst 12 maart.

Agenda
Maart/april 2018
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
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

We zitten ook op het
web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar

In de MR bijeenkomst van 12 maart zijn
een aantal zaken besproken.
- Schoolplan 2019-2023: De MR is
Onderwijsassistente
meegenomen in de aandachtspunten
Zoals in de vorige nieuwsbrief
en ontwikkelingen voor de komende 4
aangegeven, is vanaf 1 april Chantal
jaar en hebben daar over mee kunnen
Verbeek bij ons werkzaam als
onderwijsassistente. Chantal heeft haar denken als sparringspartner.
bevoegdheid als leerkracht, dus zal in - Realisatie 2018, Begroting 2019 OBS
de Krullevaar. Met de MR is besproken,
die hoedanigheid ook groepen
wat er vorig jaar is uitgegeven, hoe we
overnemen, maar heeft geen
er als school voor staan en waar
eindverantwoordelijkheid. Na de
komend jaar op ingezet gaat worden.
zomervakantie gaat ze binnen Bravoo
Voorheen was Bravoo verantwoordelijk
aan de slag, als leerkracht binnen de
voor de personele inzet, en de
invallerspool
schooldirecteur voor de materiale
begroting. Deze verantwoordelijkheid
Chantal stelt zich even voor:
en financiën gaan vanaf komend
Met heel veel plezier mag ik jullie
vertellen dat ik binnenkort bij jullie op schooljaar (2019) een gedeelde en
inzichtelijke verantwoordelijkheid
school kom werken.
worden van de schooldirecteur en
Ik ben Chantal Verbeek. Ik woon in
bestuurskantoor.
Kaatsheuvel, samen met mijn vriend
Jeffrey en 2 zonen, Raff (7jaar) en Foss - Instroom nieuwe leerlingen: we
(2 jaar). In mijn vrije tijd maak ik graag hebben er weer een aantal
uitstapjes met mijn gezin, samen naar aanmeldingen bij voor volgend
de Efteling, de duinen of een speeltuin. chooljaar en zoals het er naar uit ziet,
Iets wat mij nooit verveeld is knutselen groeien we weer licht.
en dan vooral haken. Ook lezen vind ik - Vakantierooster: We hebben
leuk om te doen, maar dat doe ik op het verschillende opties besproken, zodat
de leerlingen voldoende uren kunnen
moment minder dan ik zou willen.
Nadat ik was afgestudeerd aan de Pabo maken in het schooljaar 2019-2020. We
zitten krap in de uren door veel
was het lastig om aan het werk te
komen in het onderwijs. Daarom ben ik verplichte vrije dagen.
ander werk gaan zoeken met kinderen
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!

