Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
6 -4 -1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 2 7 Musical groep 4-6 (herhaling)
Op 7 april hebben de leerlingen van
groep 4-6 hun musical. Zij nemen ons
met een tijdreismachine mee op een
reis door de tijd. ’s Ochtends laten zij
hun musical aan alle leerlingen zien en
’s avonds ook aan hun familie en andere
belangstellenden.Toy-toy-toy!

Schoolfoto’s
Denkt u eraan de envelopjes van de
schoolfoto’s op tijd terug in te leveren?
De fotograaf komt op 14 april de
spullen/machtigingen ophalen.
Eventuele nabestellingen worden dan zo
snel mogelijk nageleverd.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Maart/april 2016
7 april
11 april
12 april
14 april
19 april
22 april
25 april
8 mei
16 mei
17 mei
19 mei
30 mei
31 mei

Musical groep 4-6
Start Entree toets
groep 7
MR-vergadering
Plusklas
Koffie-tijd moment
Start Eind toets
groep 8
Koningsspelen
groep 1-8 (middag
vrij)
Start meivakantie
Eind meivakantie
2e Pinksterdag vrij
Schoolreis gr 3-7
Schoolreis gr 1-2
Start toetsweek
Entree gesprek gr 7

Agenda Buurthuis
20 april Oranje kinder bingo
27 april Koningsdag
26 mei Sport na school

Entree toets groep 7
Maandag gaat groep 7 beginnen aan hun
entree toets. Deze toets gebruiken wij
om een nog beter zicht te krijgen op de
mogelijkheden van onze leerlingen. Op
basis van het leerlingvolgsysteem, de
observaties door de leerkracht en de
uitslag van de entree toets krijgen de
leerlingen binnenkort hun voorlopig
schooladvies.
De leerlingen van groep 7 zullen op de
toetsdagen in het “handvaardigheid
lokaal” zitten. Zo kunnen zij in alle rust
aan hun toets werken.

Studie-avond team
Aanstaande maandag gaan wij met het
team de diepte in om samen na te
denken over de organisatie van het
onderwijs op onze school. Wij hebben
inmiddels al de nodige inspiratie op
gedaan en zijn ontzettend enthousiast
over de mooie dingen die wij op andere
scholen gezien hebben. Wij zullen u na
de meivakantie informeren over onze
bevindingen en ideeën.

uitdiepen van de dierenwereld.
Hierbij werken de leerlingen ook aan
21-ste eeuwse vaardigheden als:
kritisch denken, problemen oplossen,
communiceren en samenwerken.

Koffie-tijd moment
Wij nodigen u allemaal van harte uit
om onder het genot van een kopje
koffie met ons in gesprek te gaan op
donderdag 14 april. Vanuit de
gemeente zal Ted Elschot
(wijkconsulent) deze keer ook
aanschuiven. U kunt bij hem terecht
als het gaat om vragen over de wijk.
Wij hopen weer op een gezellige
bijeenkomst waarin we aandacht
kunnen hebben voor elkaar.

Snuffelstage Zoë Koenen
Zoë Koenen (ex-leerling) komt de
twee laatste weken voor de
meivakantie snuffelstage lopen op
onze school. Zij zal in alle groepen
ondersteunend aanwezig zijn. Wij
wensen haar een leuke en leerzame
tijd toe!

Kaartjes kermis
Afgelopen dinsdag kreeg iedere
leerling van onze school een vrijkaartje voor de kermis in Waalwijk
mee naar huis. Deze kaartjes zijn
geldig gedurende de hele kermis van
6 tot en met 10 april.

MR vergadering
Op dinsdag 12 april komt de MR om
20.00 uur bij elkaar. Op de agenda staat
dan o.a. de halfjaarlijkste evaluatie van
de opbrengsten, de formatie voor het
schooljaar 2016-2017 en de
schoolontwikkeling.

Plusklas
Meneer Nils komt donderdag 14 april
voor de maandelijkse plusklas
bijeenkomst. De leerlingen uit de
plusklas zullen dan verdergaan met het

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!
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