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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 0 Leerlingraad
De leerlingen van de leerlingraad
hebben afgelopen vrijdag een
bijeenkomst gehad. Zij spraken over het
antwoord op de leerlingvragenlijst
m.b.t. de verschillen tussen
leerkrachten. En hoe mooi is het dan om
te horen dat onze leerlingen dit niet als
probleem zien. Dat zij vinden dat het
heel normaal is dat mensen van elkaar
verschillen. En dat hierdoor ook
tegemoet gekomen wordt aan de
verschillende behoeften van de
leerlingen. Overigens waren zij ook van
mening dat de basisaanpak bij alle
leerkrachten gelijk is en dat dit
veiligheid biedt.
OBS de Krullevaar
Bij de opendag willen de leerlingen van
Schrevelstraat 54
de leerlingraad graag een gedeelte van
5161 AE Sprang-Capelle
de rondleiding aan nieuwe ouders
verzorgen. Dit hebben we samen verder
Telefoon:
uitgewerkt.
0416-311778
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Agenda
Februari/Maart 2017
14 feb.
16 feb.
21 feb.
22 feb.
24 feb.
27 feb.5 mrt.
3 mrt.
6 mrt.
8 mrt.
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.

1ste rapport
10-min gesprekken
10-min gesprekken
Afsluiting thema 3
Kijkochtend
Carnavalsviering
Groep 1-8
Voorjaarsvakantie
Zwemtoernooi
Ouderraad
Plusklas
Open avond
Musical 5-6
Boomplantdag 7-8
Koffie-tijd

Agenda buurthuis
25 feb.

Carnavalsoptocht

Agenda buurthuis
vrijhoeve
27 feb.

Carnavalsmiddag

Koffie-tijd
Vanochtend was het weer tijd voor een
kopje koffie en een praatje. Vanuit
school waren wij benieuwd naar uw
ervaring met onze nieuwsbrief. Door de
aanwezige ouders is aangegeven dat zij
erg tevreden zijn over de nieuwsbrief
en klasbord. Zij zijn van mening dat de
informatie verstrekking op onze school
prima op orde is. Dank voor dit
compliment!

Torteltuin
Op vrijdag 10 februari komt de
Torteltuin werkgroep weer bij elkaar.
Om het werken in de moestuin goed te
kunnen begeleiden moeten er natuurlijk
de nodige voorbereidingen getroffen
worden. Deze keer past de kick-off van
de moestuin helemaal in het thema. Na
de voorjaarsvakantie werken wij immers
aan het thema PLANTEN. Leuk om
e.e.a. met elkaar te kunnen verbinden!
Als u zich opgegeven heeft om te helpen
in de Torteltuin, dan kunt u binnenkort
een berichtje verwachten.

dove mensen met gebaren. Onze
leerlingen krijgen maandag een
workshop over babygebarentaal.
Reuze leuk en ook heel leerzaam.
Vraag uw kind na afloop eens wat zij
allemaal met hun handen kunnen
“zeggen”!

Rapport
Dinsdag krijgen de leerlingen van de
groepen 2 t/m 8 hun rapport mee
naar huis. U wordt naar aanleiding
van dit rapport ook uitgenodigd voor
het welbekende 10-minuten gesprek
op 16 of 21 februari. Wij hopen u dan
allemaal te spreken.

Poster open dag
Bij bijna al onze leerlingen hangt
inmiddels al een poster voor het
raam. Fijn dat u zo meehelpt om de
open dag onder de aandacht te
brengen. Mocht u nog een geschikte
plaats weten voor een poster (waar
veel ouders met jonge kinderen
langskomen), laat het ons dan even
weten.

Film op facebook/twitter/insta
Er is hard gewerkt aan een filmpje
over onze school waarin duidelijk
naar voren komt wat de kwaliteiten
van onze school zijn. Dit filmpje
komt vandaag online. Wij willen u
vragen het filmpje zo vaak mogelijk
te delen!
Hierbij ook de rechtstreekse link naar
het filmpje zodat u hem ook op
twitter en instagram kunt delen:
https://quik.gopro.com/v/IgjJvTyRCY/

Gebarentaal in unit 1
In unit 1 is in de afgelopen weken
gewerkt over de vijf zintuigen. Maar
wat als één van die zintuigen niet goed
werkt? Dan kun je bijvoorbeeld blind
zijn of doof. En hoe kun je dan toch
communiceren? Als je doof bent kun je
wel goed zien. Daarom communiceren

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Kijkochtend 22 februari (herhaling)
Op woensdag 22 februari organiseren
wij onze jaarlijkse kijkochtend. 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

Actie Jumbo
U kunt nog tot 14 februari meesparen
voor schoolpunten. Het punten totaal
staat inmiddels op 1836! We hopen nog
een eindspurt te kunnen maken. Laatste
week, spannend!

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