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Welkom

Actie Bruna schoolbieb

Deze week heten we Ryan welkom op
OBS de Krullevaar. Wij wensen Ryan
veel plezier op OBS de Krullevaar.

Doen jullie allemaal mee?! Hoe meer
boeken je tijdens de kinderboekenweek
koopt, hoe meer boeken onze school
gratis krijgt! Als je dus tussen 4 en 15
oktober een kinderboek koopt bij
Bruna, vergeet dan niet je kassabon in
te leveren bij je juf. Onze school mag
dan voor 20% van het totaalbedrag op
jouw bon, gratis boeken uitzoeken bij
Bruna!!!

Rondje Vertrouwenspersoon

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

Agenda
Oktober/November 2018
4 okt Welkomgesprek
9 okt Welkomgesprek
12 okt Fietsverlichtingsactie
15 t/m 19 okt Herfstvakantie
22 okt Koffietijd
1 nov Info Voorgezetonderwijs
groep 7/8
6 nov Studiedag leerlingen vrij
8 nov Schoolontbijt en
juffendag
26 nov Tussenrapport

Agenda buurthuis
10 okt woensdag
Maisschieten
(kinderactiviteit)

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.

Ouderbijdrage

Uw zoon/dochter heeft vier weken
geleden een brief over de
ouderbijdrage meegkregen. Denkt u
nog aan de betaling hiervan? Met deze
bijdrage maakt u het mogelijk om leuke
De interne vertrouwenscontactpersoon activiteiten voor de kinderen te
bespreekt welke stappen ondernomen organiseren.
zouden kunnen worden. Eventueel
Fietsverlichtingsactie
wordt doorverwezen naar een externe Op vrijdag 12 oktober vragen wij alle
vertrouwenscontactpersoon. Jaarlijks leerlingen uit Unit 2 met de fiets naar
maak ik als vertrouwenspersoon een
school te komen. Zij zullen dan ’s
rondje door de school om mezelf voor middags onder begeleiding van enkele
te stellen en bekendheid te geven aan ouders de verlichting van hun fiets
wat een vertrouwenspersoon is. Ik geef controleren. Wij willen u vragen om
aan dat leerlingen bij mij terecht
thuis alvast het aan- en uitzetten van
kunnen voor een luisterend oor, bij
de fietsverlichting te oefenen. Dit
klachten en vragen.
moeten zij namelijk zelf kunnen. In de
Afgelopen week heb ik de klassen be- klas wordt extra aandacht besteed aan
het belang van goede zichtbaarheid in
zocht. Ik heb in de groepen het boek
‘Het Neemannetje’ van Edith Schreiber- het verkeer. Zeker nu het later licht
Wicke voorgelezen. Kinderen leren op wordt en vroeg donker.
welke momenten het nodig is om ‘Nee’
Ouderaad (OR)
te zeggen en dat het belangrijk is om
De ouderraad is afgelopen week voor
zaken waar ze zich niet prettig bij
het eerst bij elkaar gekomen. Fijn om
voelen te delen met volwassenen.
Bijvoorbeeld je ouders of de leerkracht. te zien, dat er ook dit jaar weer
Ook is de praatplaat besproken die bij voldoende klassenouders zijn.
de hoofdingang hangt.
Klassenouders 2018-2019 zijn:
Ik ben ook voor u als ouders beschikbaar Groep 1/2
bij vragen. U kunt altijd een afspraak Brenda (moeder Noah)
Cynthia (Moeder Jasmijn)
met mij maken. U kunt mij zelf op
Groep 3/4
school aanspreken of via de mail:
Anja (moeder Iris)
hveenstra@obsdekrullevaar.nl
Angelique (moeder Justin)
Groep 5/6
Welkomgesprekken.
Judith (moeder Nynke)
De welkomgesprekken zullen plaats
Yvonne (moeder Dewi)
vinden op donderdag 4 oktober en
dinsdag 9 oktober. U heeft hiervoor een Groep 7/8
Carola (moeder Stan)
uitnodiging gehad.
Suzanne (moeder Nora)
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Afsluiting thema bouwen
(herhaling)
Op woensdag 3 oktober zal om 12.00
uur de afsluiting van het thema
plaatsvinden door middel van een
tentoonstelling. Wij nodigen alle ouders
van groep 1 t/m 8 uit om een kijkje te
komen nemen.

Renovatiewerkzaamheden
Schrevelstraat en verkeerssituatie.

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

In de schrevelstraat is Casade begonnen
met renovatiewerkzaamheden. Dit kan
overlast bezorgen m.b.t. de
verkeerssituatie en
parkeergelegenheden. Om het toch
veilig te houden voor de kinderen graag
rekening houden met de afspraken die
tijdens het halen en brengen gelden.
- Eenrichtingsverkeer in de
Schrevelstraat rondom de schooltijden.
Inrijden vanaf Schrevelstraat, wegrijden
via Pres. Kennedystraat. Let op: dit is
geen verplichte regel voor de bewoners,
maar voor de schoolgaande kinderen
kan de straat daardoor veel
overzichtelijker worden gemaakt.
- Nooit parkeren of stilstaan in of
vlakbij de binnen- of buitenbocht bij de
ingang van school! Dit leidt tot
buitengewoon onoverzichtelijke
situaties voor kinderen die willen
oversteken.
- Nooit dubbel parkeren, ook niet op of
langs de parkeerplaats net voor de
bocht in de Schrevelstraat. De reden is
dat kinderen die er op de stoep lopen,
juist dáár behoefte hebben aan een
goed overzicht van het verkeer op
straat omdat ze daar oversteken. Door
daar dubbel te parkeren, blokkeert u dit
overzicht.

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

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

Pagina 2 van 2

