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

Agenda
Augustus september
2019
17 sept
25 sept
3 okt
8 okt
11 okt
14 t/m
18 okt
24 okt

Personeel

Ook Juf Senne heeft ons verblijd met
leuk nieuws, ze is 12 weken zwanger en Jaarlijks maak ik als
verwacht in maart haar eerste kindje. vertrouwenspersoon een rondje door de
Juf Senne gefeliciteerd!
school om mezelf voor te stellen en
bekendheid te geven aan wat een
Opstartbrief (herhaling)
Wij hebben nog niet alle opstartbrieven vertrouwenspersoon is. Ik geef aan dat
(Oranje brieven) terug gekregen. Bent u leerlingen bij mij terecht kunnen voor
deze kwijt, vraag dan even een nieuwe een luisterend oor, bij klachten en
vragen.
aan de leerkracht.
Oproep klassenouders (herhaling) Afgelopen week heb ik de klassen
bezocht. Ik heb in de groepen het boek
We zijn nog steeds op zoek naar
ouders die het leuk vinden om aan te ‘Het Neemannetje’ van Edith
SchreiberWicke voorgelezen. Kinderen
sluiten bij de ouderraad. Lijkt je dit
leren op welke momenten het nodig is
leuk, maar twijfel je nog, kom dan
vrijblijvend naar de eerste vergadering om ‘Nee’ te zeggen en dat het
op 17 september. Stuur een mail voor belangrijk is om zaken waar ze zich
meer informatie of om je aan te melden niet prettig bij voelen te delen met
volwassenen. Bijvoorbeeld je ouders of
naar or@obsdekrullevaar.nl.
de leerkracht.

Ouderbijdrage

Uw zoon/dochter heeft een brief over
de ouderbijdrage meegkregen. Denkt u
aan de betaling hiervan? Met deze
bijdrage maakt u het mogelijk om leuke
activiteiten voor de kinderen te
organiseren.

Vetrouwenscontactpersoon

Koffietijd

Agenda buurthuis

We zitten ook op het
web!
www.obsdekrullevaar.nl

www.facebook.com/obsdekrullevaar

Ik ben ook voor u als ouders
beschikbaar bij vragen. U kunt altijd
een afspraak met mij maken.
U kunt mij zelf op school aanspreken of
via de mail:
hveenstra@obsdekrullevaar.nl

Welkomgesprekken.

De welkomgesprekken zullen plaats
vinden op donderdag 3 oktober en
dinsdag 8 oktober. U krijgt binnenkort
een uitnodiging.
Ouders met leerlingen die voor het
tweede jaar bij dezelfde leerkracht(en)
zitten kunnen kiezen of ze wel of geen
behoefte hebben aan een
welkomgesprek. Leerlingen die nieuw
zijn op school krijgen sowieso een
uitnodiging.

BHV oefening
Kinderpostzegels
Welkomgesprekken
Welkomgesprekken
Fietsverlichtingsactie
Herfstvakantie

Woensdagmiddag
18 sept Knutselmiddag
9 okt Maisschieters maken

wordt doorverwezen naar een externe
vertrouwenscontactpersoon.

Poort
Mijn naam is Hanneke Veenstra en ik
ben vertrouwenspersoon op De
Krullevaar.
Op onze school is er een interne
vertrouwenscontactpersoon aanwezig
ten behoeve van leerlingen, ouders en
leerkrachten bij bijvoorbeeld
klachten/vermoedens over
machtsmisbruik, ernstig pestgedrag,
kindermishandeling etc.

Vanuit verschillende ouders kregen wij
de vraag, i.v.m. de verkeersveiligheid,
of de poort eerder open kan.
De kinderen mogen voortaan vanaf 8.15
uur het schoolplein op, om 8.20 uur
gaat de bel en gaat iedereen naar
binnen. Er is tussen 8.15 uur en 8.20
uur geen toezicht van leerkrachten op
het plein.

De interne vertrouwenscontactpersoon
bespreekt welke stappen ondernomen
zouden kunnen worden. Eventueel

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!

