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Welkom op school
Wij willen Fiene Pruijsen en Angelina
Schouten van harte welkom heten
op OBS de Krullevaar. Veel plezier in
groep 1/2!

bij binnenkomst, gaan rustig op hun
plaats zitten en kiezen/krijgen een
activiteit. Alvast bedankt voor uw
begrip.

Thematisch onderwijs.

Zoals u al in de vorige nieuwsbrief en
in de onderwijskundige nieuwsbrief
Op 10 april is er een informatieavond
heeft kunnen lezen, willen we graag
voor nieuwe ouders die hun kind hier
uw mening over het thematisch
eventueel naar school willen laten gaan.
onderwijs. Als bijlage vindt u een
formulier. Op dit formulier kunt u
aangeven wat voor u de meerwaarde
is van het thematisch onderwijs in de
middag en waar volgens u nog
verbeterpunten liggen.
Tevens kunt u op dit formulier ideeën
aangeven voor komende thema’s.
Graag dit formulier voor 6 april
terugsturen, bij voorkeur digitaal op
info@obsdekrullevaar.nl.
Uiteraard gaan we hier ook met de
kinderen over in gesprek.

Informatieavond

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

Studiedag

Op 3 april zijn alle leerlingen vrij,
omdat het team van OBS de
Krullevaar die dag een studiedag
heeft!
Fijne paadsdagen en tot 4 april.

Agenda
April/mei 2018
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 schoolfotograaf
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

Agenda buurthuis
18 april (Woensdagmiddag)
Oranje Surprise Bingo
(kinderactiviteit)
2 juni Capelse Tuin (voor
iedereen jong tot oud)
7 en 8 juli Timmerdorp
(kinderactiviteit)
Meer info via flyer, facebook
en buurthuiscapelle.nl

Kijkochtend
21 maart was het kijkochtend op OBS de
Krullevaar. Ontzettend leuk, om naast
nieuwe belangstellenden, veel ouders
en belangstellenden van de kinderen
van school te zien.
Voor OBS de Krullevaar is open
communicatie en betrokkenheid erg
belangrijk. Wij hebben genoten van de
belangstelling die jullie in het onderwijs
van jullie kinderen tonen. Voor ons was
het een geslaagde ochtend, voor jullie
hopelijk ook.

Inloop

Zoals jullie weten vinden wij aandacht
voor de leerlingen erg belangrijk.
Tijdens de inloop is het voor de
leerkrachten fijn om rustig alle
leerlingen te kunnen begroeten en ze
even “gezien” te hebben.
We willen u daarom vragen, om hier
tijdens de inloop rekening mee te
houden. U kunt de leerkracht natuurlijk
van hoognodige zaken op de hoogte
stellen of maak anders een afspraak na
school. Ouders en leerlingen nemen
afscheid van elkaar op de gang. Alle
leerlingen geven de leerkracht een hand

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