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

Agenda
Februari/maart 2018
27 febr. 10 min. Gesprekken
1 maart Koffietijd
6 maart MR vergadering 4
21 maart Kijkochtend
29 maart Koffietijd

Agenda buurthuis
10 feb. Om 14.11.
Carnavalsoptocht

Thema AAAO
We zijn na de vakantie gestart met het
nieuwe thema Amerika, Australië,
Antartica en de oceanen. Zoals jullie
misschien al wel gezien hebbben is elke
klas een land geworden, groep 3/4
Australie, groep 5/6 Antarica, groep 7/8
Amerka en groep 1/2 is de oceaan.
Binnen het thema gaan alle kinderen
kennismaken met deze landen.

MR.

23 januari is de MR weer bij elkaar
gekomen. Saskia van Dun is vanuit de
GMR aangesloten. Punten die besproken
zijn:
- Overblijf (hoe loopt dit nu)
- Verkiezing nieuw MRlid
- Vervanging groep 1/2
- De cursus voor MR 6 december
- Secretarieel jaarverslag OR en
begroting
Saskia van Dun had aangegeven,
wanneer er geen aanmeldingen kwamen
voor de MR zij wel aan wilde sluiten. Er
zijn geen aanmedingen meer gekomen,
om MR lid te worden. Saskia van Dun zal
deze taak op zich nemen. Via
http://www.obsdekrullevaar.nl/ouders/
medezeggenschapsraad-mr kunt u de
goedgekeurde notulen en jaarverslag
nalezen.

Bijdrage schoolreis en
schoolkamp

Eind januari hebben jullie vanuit de
ouderraad een brief meegekregen
voor de bijdrage van de schoolreis.
Mocht u dit bedrag nog niet
overgemaakt hebben, dit alsnog graag
voor 1 maart.

Koffie-tijd

Op donderdag 1 maart bent u vanaf
08.30 uur welkom in het Atelier. Wij
zijn benieuwd naar uw “ervaring” met
het thematisch onderwijs. Wat
hebben we nu de afgelopen 2 jaar
gedaan en wat zijn jullie ervaringen
hier mee. Tips en tops zijn van harte
welkom.

Vragenlijst omgaan met
verschillen

Beste ouder,
Omgaan met verschillen op school,
hoe doen we dat? Wat vindt u
belangrijk voor uw kind? Wat is de rol
van de school?
De Vereniging Openbaar Onderwijs
hoort graag uw mening!
In samenwerking met de Belgische
ouderkoepel KOOGO houden we een
enquête onder ouders over
levensbeschouwing, burgerschap en
het omgaan met en benutten van
verschillen in de klas. Om een goed
beeld te krijgen, is het belangrijk dat
zo veel mogelijk ouders de enquête
invullen.
Na afloop van het onderzoek kunt u
ons blad Onze School ontvangen met
Torteltuin
Op 2 februari is de Torteltuin werkgroep daarin een verslag van de resultaten.
weer weer samengekomen en begonnen Klik op de link om deel te nemen.
met een brainstorm sessie. Hieruit zijn Invullen kost u ongeveer 10 minuten.
weer leuke ideeën en andere inzichten De enquête kan ingevuld worden tot
uiterlijk zondag 11 maart 2018.
gekomen. Om het werken in de
Alvast hartelijk dank voor uw
moestuin goed te kunnen begeleiden
deelname!
moeten er natuurlijk de nodige
voorbereidingen getroffen worden.
Namens de Vereniging Openbaar
In maart zal de werkgroep weer bij
elkaar komen om de verdere uitwerking Onderwijs,
hiervan te verzorgen.
Leone de Voogd, onderwijsadviseur

Controle hoofdluis

Zoals gebruikelijk worden alle
leerlingen na de vakantie weer
gecontroleerd op hoofdluis. Dit zal de
woensdag de 28ste zijn. Wij vragen u
hiermeerekening te houden door uw
kind geen ingewikkelde kapsels te geven
en spaarzaam te zijn met gel.

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