Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
6 -4 -1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 7 Volgende thema bekend
De laatste periode van dit schooljaar zal
in het teken staan van het thema
HELDEN. In unit 1 blijven we hierbij
heel dicht bij de leefwereld van onze
jongere leerlingen. Zij zullen gaan
kijken naar allerlei helden uit de
samenleving: politie, brandweer en
ambulanceverpleegkundige om er maar
een paar te noemen. Maar er zijn
natuurlijk ook helden in (strip)verhalen
en op tv. Ook daar zullen we aandacht
aan geven.
In unit 2 gaan we weer wat dieper op
het thema in. Wat maakt iemand nu tot
een held? Zij zullen onderzoeken hoe dit
zit bij sporthelden, oorlogshelden,
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politieke helden, uitvinders, helden uit
Schrevelstraat 54
de samenleving en ontdekkingsreizigers.
5161 AE Sprang-Capelle
Zoals u ziet zoeken wij hierin de
verdieping op vanuit het
Telefoon:
hoofdvakgebied geschiedenis.
0416-311778
Als eindproduct vragen wij de leerlingen
E-mail:
van de bovenbouw een “heldenspel” te
info@obsdekrullevaar.nl
ontwerpen wat we gaan gebruiken
tijdens het laatste-schooldag-feest.
Mocht u nog ideeën hebben om het
Agenda
thema te verrijken dan nodigen wij u
van harte uit om dit aan ons kenbaar te
maken.
April / Mei 2017
10 april
13 april
14 april
17 april
18 april

Start Entree gr 7
Schoolfotograaf
Leerlingraad
2de Paasdag vrij
Start Eindtoets gr 8
Ouderraad
20 april
Koffie-tijd
Afscheid juf Miep
21 april
Koningsspelen 1-8
22 april
Start meivakantie
7 mei
Einde meivakantie
9 mei
Praktijk examen
Verkeer 7-8
Verkeersmiddag
12 mei
Vissen 6-7-8
16 mei
Schoolreis 3-6
17–19 mei Kamp 7-8
18 mei
Schoolreis 1-2
25-26 mei Vrij: Hemelvaart
29 mei
OR
30 mei
Entree gesprek 7
1 juni
Koffie-tijd
Musical 1-2-3-4

Agenda buurthuis
5 april

Paasknutsel

School-shirts
Afgelopen week hebben wij de nieuwe
school-shirts besteld. Wat zal iedereen
er op de sportdag prachtig uitzien! Wij
willen onze sponsoren: Loonbedrijf Van
Beek, Bibian counseling, Van Schuppen
wooncentrum, Verhof Montage,
Hoefnagel Tegels, Keukens & Sanitair,
Judith4kids, HR Trappen, Autobedrijf ’t
Centrum en Feestje doe je zo, hartelijk
bedanken voor hun bijdrage hieraan.
Natuurlijk moeten er ook nog de nodige
plantjes verkocht worden om het totaal
bij elkaar te sparen. Dus doe jullie best!

Wassen school-shirts
Om ervoor te zorgen dat de shirts
mooi blijven, zullen zij voortaan door
de ouderraad gewassen worden. Wij
vragen onze leerlingen een reserve
shirt mee te nemen naar de sportdag
zodat zij hun school-shirts voor het
naar huisgaan in kunnen leveren bij
de leerkacht.

Entree toets groep 7
Maandag gaat groep 7 van start met
de 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 leeringen
binnenkort hun voorlopig
schooladvies.
De leerlingen van groep 7 zullen op
de toetsdagen in de koffiekamer
zitten. Zo kunnen zij in alle rust aan
hun toets werken.

Fotograaf
De schoolfotograaf zal onze school
a.s. donderdag bezoeken. De
gezinsfoto’s met broertjes en zusjes
worden direct op 08.30 uur gemaakt.
Ook broertjes en zusjes die nog niet
op school zitten zijn van harte
welkom!

Leerlingraad
Vrijdagmiddag is er een bijeenkomst
van de leerlingraad. We zullen dan
onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor de leerlingen om eigen
taken te kiezen. En we bespreken het
maken van werkstukken.

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

Clinic volleybal

Zoals u weet wordt het overblijven op
onze school georganiseerd door MIKZ.
Zij kunnen het overblijven alleen goed
uitvoeren als er ook iedere dag een
vrijwilliger is om mee te helpen. In
verband met het vertrek van één van
onze vrijwilligers zijn wij dringend op
zoek naar een vader, moeder, opa of
oma die het team komt versterken op
de maandag en/of dinsdag. U hoeft dat
niet voor niets te doen. U krijgt een
vergoeding en uw eigen kind(eren)
mogen op die dag natuurlijk gratis
overblijven! Informatie en aanmelden
via Juf Agnes.

In overleg met de buurtsportcoach gaan
wij ervoor zorgen dat onze leerlingen
kunnen genieten van de beach volleybal
competitie op 29 mei. Natuurlijk gaan
we niet ongeoefend de strijd aan op het
warme zand. Daarom zullen onze
leerlingen tijdens de gymlessen van 13
april en 18 mei volleybal clinics gaan
volgen. Hierin leren zij de basisregels en
–technieken. Nu maar afwachten wie er
als beste team uit de bus komt. Succes
allemaal, en vooral veel speelplezier
gewenst!

Scholen bezoek

Er zijn inmiddels al heel wat scholen bij
ons op bezoek geweest om inspiratie op
Op dinsdag 9 mei is het verkeersdag op te doen m.b.t. onze manier van werken.
onze school. Groep 1 t/m 4 gaat op het Ook komende week mogen wij weer
schoolplein aan de slag met allerlei
bezoekers verwachten op vrijdag. Dit
activiteiten in het teken van verkeer. En maal van HGL. Wij hopen ook bij hen
groep 5/6 gaat een verkeerswandeling
het denken over werken met de 21ste
maken door de wijk. Om deze activiteit eeuwse vaardigheden binnen het
uit te kunnen voeren zijn wij op zoek
thematisch onderwijs te kunnen
naar hulpouders, -opa’s en –oma’s.
verdiepen.
Heeft u tijd? Uw hulp is welkom! Uw
kind krijgt hierover vandaag een brief
Contour de Twern zoekt
mee naar huis.
Enthousiaste vrijwillig(st)ers die hun
opvoedings ervaring willen inzetten bij
jonge gezinnen. Wilt u uw ervaring
Jeugdcultuurfonds in Waalwijk.
Vrijdagmiddag 24 maart was de officiële omtrent opvoeding inzetten in
gezinnen? Word dan vrijwilliger bij het
kick-off van het nieuwe
project TOV (Thuis Ondersteuning met
Jeugdcultuurfonds Waalwijk. Met de
Vrijwilligers). U helpt dan een gezin
komst van het fonds, onderdeel van
Jeugdcultuurfonds Brabant, kunnen ook gedurende 1 à 2 uur per week. U kunt
zich aanmelden bij Dulcie Koevoets van
kinderen uit gezinnen met een krappe
portemonnee nu deelnemen aan kunst- ContourdeTwern Waalwijk via telefoon
06-83 69 29 32 of door een mail te
en cultuuractiviteiten in de gemeente.
Van muziek tot dans en van theater tot sturen naar:
dulciekoevoets@ContourdeTwern.nl
beeldende kunst.
Vergoeding aanvragen
In Waalwijk kan geld worden
aangevraagd voor kinderen van 4 tot en
met 17 jaar in gezinnen die op of onder
de armoedegrens leven. Dit betekent
een inkomen lager dan 120% van het
bijstandsniveau. De aanvraag kan
worden ingediend bij Zorgloket
Waalwijk via zorgloket@waalwijk.nl .

Verkeersochtend

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn week-end!
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