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Poster open dag/kijkochtend

- Het samenwerken met
leeftijdsgenoten en
groepsoverstijgend.
- Het kunnen verdiepen in eigen
interesses
- Het zelfstandig werken
- Er is ruimte voor eigen inzichten en
ideeën
- Door de thema’s en het zelf aan de
slag moeten gaan, blijft de leerstof
bij de kinderen beter hangen.
Aandachtspunten zijn:
- Behalen we alle kerndoelen?
- De kinderen zijn met het verwerven
van informatie ook afhankelijk van
Tijdens de open dag/kijkochtend, zijn andere kinderen.
alle ouders ook van harte welkom om
- Zijn de groepen 5 t/m 8 al aan de
een kijkje in de klassen te nemen.
zelfstandigheid toe die we tijdens de
informatie over het rooster van die dag, verwerking in het thema van ze
komt nog met uw kind mee.
verwachten
Maandag krijgen alle gezinsoudsten een
poster van de open dag mee naar huis.
Wij willen u vragen deze poster bij u
voor het raam te hangen. Zo kunnen
ouders van jongere kinderen zien
wanneer zij onze school kunnen
bezoeken. Op school ligt ook een
stapeltje flyers klaar. Mocht u in uw
buurt gezinnen kennen met jonge
kinderen, aarzel dan niet om een flyer
voor hen mee te nemen!
En ten slotte deel a.u.b. de poster via
facebook!!!

In april wordt er aan alle ouders
gevraagd, wat zij van het thematisch
onderwijs in de middag vinden en
waar er nog verbeterpunten liggen.

Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Onderwijskundige nieuwsbrief.

Volgende week 16 maart gaat er een
onderwijskundige nieuwsbrief uit.
In die nieuwsbrief zal meer
inhoudelijk gesproken worden over
het onderwijs en hoe OBS de
Krullevaar er voor staat.

Agenda
Maart / april 2018
13 maart MR vergadering 4
21 maart Kijkochtend
29 maart Koffietijd
2 april 2de paasdag
(leerlingen vrij)
3 april studiedag
(leerlingen vrij)
9 april entree toets
10 april entree toets
10 april musical 3/4
11 april entree toets
12 april entree toets
16 april entree en eindtoets
17 april entree en eindtoets
19 april Musical 1/2
20 april sportdag (gr 1 t/m 8)
20 april alle leerlingen de
middag vrij
23 april t/m 4 mei
meivakantie

Bijdrage schoolreis en schoolkamp
Eind januari heeft u vanuit de
ouderraad een brief meegekregen voor
de bijdrage van de schoolreis. Mocht u
dit bedrag nog niet overgemaakt
hebben, dan verzoeken we u dit alsnog
graag z.s.m. te doen. (

Koffie-tijd

Agenda buurthuis

Op donderdag 1 maart hebben was het
weer koffietijd.
We hebben daar gesproken over het
thematisch onderwijs en de eventuele
plus- en aandachtspunten die er zijn.
Er werd naar veel tevredenheid
gesproken over de thema’s.
Pluspunten zijn:

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