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Afsluiting thema Prehistorie,
Grieken en Romeinen.
Op 9 oktober zal om 14.15 uur de
afsluiting van het thema plaatsvinden
doormiddel van een voorstelling.
Wij nodigen alle ouders van groep 1 t/m
8 uit om een kijkje te komen nemen.
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Sept/oktober 2017

Vanaf donderdag 28 september
komen onze leerlingen weer bij u
langs om kinderpostzegels te
verkopen.

Vorige week donderdag en afgelopen
dinsdag waren de informatie avonden
Bij groep 1 t/m 3 hebben de ouders
een uitleg gekregen over de
dagelijkse gang van zaken in de klas.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8
hebben de ouders een rondleiding
door de school gegeven. Wij willen
graag onze complimenten geven aan
alle gastheren en gastvrouwen die
hun ouders zo’n fijne rondleiding
gegeven hebben.

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

Agenda

Kinderpostzegels

Welkomgesprekken.
De welkomgesprekken zullen plaats
vinden op dinsdag 3 oktober in de
middag en dinsdag 10 oktober in de
middag en avond. U krijgt binnenkort
een uitnodiging.

Studiedag team
Op 13 september hebben wij onze
eerste studiedag gehad. We zijn die dag
druk bezig geweest met het leren van
en met elkaar. Dat wat wij van de
kinderen verwachten, leren met elkaar,
doen wij als team samen ook. Naast het
leren van elkaar zijn we in de middag
bezig geweest met de voorbereiding van
het nieuwe thema “Kunst”. We hebben
eerst de doelen bepaald die onze
leerlingen tijdens het thema “kunst”
moeten bereiken. Vanuit daar hebben
we een mindmap gemaakt en zijn de
leerkrachten in de verschillende units
de doelen gaan vertalen naar
onderwijsactiviteiten die passend zijn
bij de verschillende leeftijden.

In de vorige nieuwsbrief stond een
oproep voor een kandidaat voor de
MR. Ellemieke Kamp heeft zich
aangemeld. Zij is de moeder van
Charlotte (groep 2) en Phileine (start
oktober 2017)
Zij zal Jeroen Frijters gaan
vervangen in de oudergeleding van
de MR .

Jumbo sparen voor je school.
Elke basisschool kan wel een steuntje
in de rug gebruiken. Daarom stelt
Jumbo voor deze ‘Sparen voor je
School’ actie onder de deelnemende
basisscholen, per regio, een te
verdelen budget beschikbaar.
Tijdens de actieperiode ontvang je
bij iedere € 10,- een schoolpunt met
een unieke code bij de jumbo in
Kaatsheuvel.
helpen jullie ook mee, om onze
doelen te bereiken?? Onze doelen kun
je vinden op de site van de Jumbo.
Op school en bij de Jumbo in
Kaatsheuvel staat een inleverzuil!
Voor meer informatie
www.jumbosparenvoorjeschool.nl

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