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8 -6 -1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 3 Schoolfoto’s (herhaling)
Enkele weken geleden kreeg uw kind de
schoolfoto’s mee naar huis. Als u de
foto’s wilt afnemen, doet u de bijdrage
hiervoor in de envelop. Mocht u niet
geïnteresseerd zijn dan levert u de
foto’s gewoon terug in. De fotograaf
komt op 13 juni de enveloppen ophalen.
Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw
envelop voor die datum afgegeven is.
Eventuele nabestellingen worden dan zo
snel mogelijk nageleverd.

Avond 3-daagse
Op woensdag 14 juni gaat de avond
3-daagse weer van start. Deze keer is
het vertrekpunt bij basisschool de
Rank in de Willem de Zwijgerstraat.
Alle leerlingen die zich ingeschreven
hebben, kregen hierover eerder deze
week een brief mee naar huis. Wij
wensen iedereen veel wandelplezier
en natuurlijk zal Juf Agnes op vrijdag
weer klaarstaan om aan alle
leerlingen hun medaille uit te reiken.

Inleveren rapportmap (herhaling)
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5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
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Agenda
Mei / juni 2017
12 juni
13 juni

Start toetsweek
Excursie brandweer
unit 1
14-16 juni Avond 3-daagse
20 juni
Brugklasdag gr.8
23 juni
Studiedag vrij
29 juni
Koffie-tijd
3 juli
Ouderbedank
4 juli
Rapport
11 juli
Musical 7-8
12 juli
Doorschuif
13 juli
Eindfeest
14 juli
Laatste schooldag
middag vrij

Agenda buurthuis
10 juni

Buurtbarbeque

Wij vragen u de rapportmap van uw kind
terug in te leveren op school zodat de
leerkrachten het laatste rapport in orde
kunnen gaan maken.

Start toetsweken
In de komende twee weken zullen onze
leerlingen (groep 1 t/m 7) weer een
aantal CITO-toetsen gaan maken. Met
deze toetsen evalueren wij de
opbrengsten van het onderwijs uit de
afgelopen periode. Wij kunnen dan zien
op welke deelgebieden een groep of
individuele leerling nog extra aandacht
nodig heeft. Met deze gegevens stellen
wij het lesplan en de groepsplannen
voor de komende periode weer
helemaal bij op de behoefte van onze
leerlingen.

Excursie brandweer
Alle leerlingen hebben in de afgelopen
weken hard gewerkt aan het thema
helden. Bij Unit 1 was één van de
helden uit de samenleving die
besproken is de brandweerman. Hij redt
mensen uit brandende gebouwen of uit
andere benarde situaties. Onze
leerlingen zijn reuze benieuwd naar alle
materialen die een brandweerman
gebruikt en de verhalen die hij te
vertellen heeft. Daarom gaan onze
leerlingen op dinsdagmiddag 13 juni
even bij de kazerne op bezoek. Wij zijn
benieuwd naar jullie verhalen naar
afloop!

Thema’s 2017-2018
Tijdens de laatste teamvergadering
zijn de thema’s voor volgend
schooljaar ingepland. Wij willen
iedereen al vast via deze weg
informeren.
Thema 1: Prehistorie, Grieken en
Romeinen
Thema 2: Kunst
Thema 3: Middeleeuwen
Thema 4: Amerika, Australië,
Antartica en oceanen
Thema 5: Sport en gezondheid
Heeft u een leuk les-idee bij een
thema of wilt u een gastles geven?
Aarzel dan niet om uw inbreng
kenbaar te maken aan de leerkracht
van uw kind. Goede ideeën zijn altijd
welkom!

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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