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2 -2 -1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 9 Bezoek bibliotheek groep 1-2
Maandag 6 februari gaan de leerlingen
uit groep 1-2 van 11.00 tot 11.45 uur
naar de bieb. Een van de medewerkers
van de bieb leest dan interactief het
boek “De kleine Walvis” aan onze
leerlingen voor. Afgelopen week hebben
wij dit bezoek al in de klas voorbereid.
Uit ervaring weten we dat de leerlingen
dit een hele leuke activiteit vinden. Wij
hopen dat ze ook deze keer zullen
genieten!

Kindertelefoon Unit 2

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

Binnen het huidige thema,
communicatie, mag het deelonderwerp
telefonie natuurlijk niet ontbreken.
Omdat wij als school het welbevinden
en sociale veiligheid van onze leerlingen
erg belangrijk vinden, hebben wij
hierbij een koppeling gemaakt naar de
Kindertelefoon. Een medewerker van de
Kindertelefoon komt op 7 februari in
Unit 2 uitleg geven over deze
organisatie.

Agenda
Februari/Maart 2017
06 feb.
07 feb.
09 feb.
14 feb.
16 feb.
21 feb.
22 feb.
24 feb.
27 feb.5 mrt.
3 mrt.
6 mrt.
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.

Bezoek bieb gr. 1-2
Kindertelefoon 5-8
Koffie-tijd
1ste rapport
10-min gesprekken
10-min gesprekken
Afsluiting thema 3
Kijkochtend
Carnavalsviering
Groep 1-8
Voorjaarsvakantie
Zwemtoernooi
Ouderraad
Open avond
Musical 5-6
Boomplantdag 7-8
Koffie-tijd

Agenda buurthuis
8 feb.
25 feb.

Filmmiddag
Carnavalsoptocht

Agenda buurthuis
vrijhoeve
27 feb.

Carnavalsmiddag

Actie Jumbo
De actie van de Jumbo duurt nog iets
meer dan 1 week. Het punten totaal
staat inmiddels op 1645! We hopen
dat we dit resultaat kunnen
volhouden. Dan kunnen we zeker iets
moois uitkiezen voor onze leerlingen!

10-minuten gesprekken
Vandaag krijgt uw kind een strookjes
brief mee voor het 10-minuten
gesprek op donderdag 16 februari of
dinsdag 21 februari. Wij willen u
vragen om de ingevulde strookjes
uiterlijk 8 februari op school in te
leveren.

Poster open dag
Vandaag 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!!!

School op bezoek
Aanstaande dinsdag komt er in de
middag een directeur van een andere
basisschool op bezoek om te kijken hoe
wij werken. Zij is op zoek naar een
nieuwe aanpak voor het werken op hun
school. Wij hopen hen te kunnen
inspireren met het onderzoekend en
thematisch werken.

Koffie-tijd
Op donderdag 9 februari is het weer tijd
voor het maandelijkse koffie-tijd
moment. Wij nodigen u allemaal uit om
van 08.30 tot 09.00 uur onder het genot
van een kopje koffie in gesprek te gaan
met elkaar. Vanuit school zijn wij
benieuwd naar uw ervaring met onze
nieuwsbrief. Welke berichten vindt u
van belang? Leest u de nieuwsbrief
wekelijks? En natuurlijk is het ook het
ideale moment om gezellig bij te
praten.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Kijk ochtend 22 februari
Op woensdag 22 februari organiseren
wij onze jaarlijkse kijk ochtend. Dit is
niet alleen bedoeld voor de gezinnen
met nieuwe leerlingen. Nee, alle ouders
van de leerlingen van onze school zijn
op deze ochtend welkom om te komen
kijken in de klas van hun kind. Heeft u
altijd al eens willen zien hoe wij onze
lessen taal, rekenen of engels verzorgen
of hoe uw kind deelneemt aan een
Kanjeractiviteit of het thematisch
circuit? Dit is uw kans!!
Wij hopen dat u er op 22 februari ook
bij bent.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

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