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9 -3 -1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 3 Plusklas van start
Afgelopen woensdag kwam de
bovenschoolse plusklas voor het eerst
bijeen op de Krullevaar. Acht leerlingen
keken nieuwsgierig uit naar dit moment.
Wat zou er op een dag plusklas
gebeuren?
Aan het einde van de dag gaven de
leerlingen aan fijn gewerkt te hebben
aan het ontwerp van een eigen partij
met verkiezingsprogramma. Ook de
eerste kennismaking was erg prettig.
Wij wensen hen nog vele mooie,
leerzame momenten toe en zullen u zo
af en toe op de hoogte houden van hun
projecten.
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Agenda
Maart / April 2017
6 mrt.
8 mrt.
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.
4 april
6 april
10 april
13 april
14 april
17 april
18 april
20 april
21 april
22 april
7 mei

Ouderraad
Plusklas
Open avond
Musical 5-6
Boomplantdag 7-8
Koffie-tijd met GGD
MR
Verkeersexamen 7-8
Start Entree gr 7
Schoolfotograaf
Leerlingraad
2de Paasdag vrij
Start Eindtoets gr 8
Ouderraad
Koffie-tijd
Afscheid juf Miep
Koningsspelen 1-8
Start meivakantie
Einde meivakantie

Agenda buurthuis
5 april

Al weer het vierde thema van dit
schooljaar. Wij hebben hierbij
aansluiting gezocht bij het het seizoen.
Niets prikkelt de nieuwsgierigheid van
een leerling zo als alle veranderingen in
de natuur die in de lente zichtbaar zijn.
Zo zullen onze leerlingen in Unit 1 gaan
kijken naar de groeistadia van een
plant. In groep 1-2 wordt gezaaid en
wordt gekeken hoe een boon langzaam
wortel schiet en een stengel en blad
ontwikkeld. In groep 3-4 wordt
aandacht gegeven aan de groei van
bollen en knollen. Wat is het verschil
hiertussen. En hoe kan het dat een bol
kan groeien zonder extra
voedingsstoffen?
In Unit 2 gaan we een stapje verder.
Onze leerlingen trekken met
determinatie kaarten de natuur in en
onderzoeken de verschillende planten,
grassen, struiken en bomen om hen
heen. Welke kenmerken hebben de
verschillende planten? Hoe planten
planten zich voort? Welke planten
hebben een geneeskrachtige werking?
En welke soorten plantengordels kom je
tegen op onze aardbol? Aan het einde
van dit project kunnen onze leerlingen
een antwoord geven op deze vragen.

De leerlingen van groep 5-6 zijn
inmiddels druk bezig met het
instuderen van hun musical “Het
geheim van Baltus Baay”. Op
maandag en vrijdag horen wij al
stoere zeemansliederen door de
school galmen. Maar ook zachte
geluiden als het ruisen van de zee.
Wij wachten vol spanning af…
Op donderdag 16 maart mogen alle
leerlingen van onze school (en de
kinderen van ’t Turfke) genieten van
deze musical. De avondvoorstelling
begint om 19.00 en is bedoeld voor
de ouders, opa’s en oma’s van de
leerlingen uit groep 5-6. Het is fijn
als kleine broertjes en zusjes die
avond rustig op schoot mee kijken.
Als uw kind dit nog niet aankan,
vragen wij u om een andere oplossing
te zoeken.

Open avond
Op donderdag 16 maart zijn alle
ouders van leerlingen die in het
volgende schooljaar zullen starten op
de basisschool van harte welkom. Wij
zullen hen dan rondleiden door de
school en er is gelegenheid tot
aanmelden van nieuwe leerlingen.
Natuurlijk mogen deze ouders ook
meegenieten van de musical van
groep 5-6. Zegt het voort, zegt het
voort!

Torteltuin nieuws
Op vrijdag 17 maart gaat het
Torteltuinteam voor het eerst aan de
slag in de moestuin van de school.
Het bemesten en omspitten van de
tuin is best een klus. Heeft u tijd om
hen te helpen? Dan bent u van harte
welkom!
Uw zoon/dochter kreeg eerder deze
week een brief mee over de
Torteltuin. Aarzel niet en meldt u
aan voor deze gezellige werkgroep!

Paasknutsel

Agenda buurthuis
vrijhoeve
24 mrt.

Thema planten

Musical groep 5-6 (herhaling)

Kinderdisco

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Zit jij in groep 4 t/m 8 van de
basisschool en heb jij altijd al eens op
een echt instrument willen blazen of
trommelen, of is majorette iets voor
jou? Die kans is er nu bij Jong MSC!
MSC (Marijke Sprang-Capelle) biedt in
samenwerking met muziekschool De
Heraut avonden aan waarop jij gratis
kennis kan maken met
blaasinstrumenten en trommels of
majorette!
Op de instrumentenavonden mag je alle
instrumenten uitproberen die gebruikt
worden bij MSC! Je gaat proberen er op
te spelen en je leert al echte liedjes!
Aan het einde van de 4 avonden kun jij
laten horen wat je geleerd hebt aan je
ouders, broertjes, zusjes, familie,
vriendjes en vriendinnetjes in een echt
concert!
De instrumentenavonden zijn op
vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00
uur op 24 en 31 maart en 7 en 21 april.
Deze laatste avond is ook het concert
waarop iedereen mag komen kijken!
Is majorette meer iets voor jou? Dan
kun je al echt les krijgen en een show
oefenen op muziek! Deze show zal je
dan aan iedereen kunnen laten zien op
het einde van de 3 avonden! Deze
avonden zullen plaatsvinden van 19.00
uur tot 20.00 uur op woensdagavond 12
en 19 april. De laatste avond zal op 21
april zijn waarop ook de show plaats zal
vinden!
Er zal een informatieavond plaatsvinden
over Jong MSC op 24 maart om 18.30
uur. De avonden zullen plaatsvinden in
het BSD in Sprang-Capelle (Jeroen
Boschstraat 1).
Kan jij geluid uit de trompet krijgen? Of
is saxofoon of trommelen iets voor jou?
Of misschien wel majorette? Meld je aan
via secretariaat@msc-music.nl en kom
het uitproberen vanaf 24 maart!

Hulp gezocht voor het
verkeersexamen
Op dinsdag 9 mei zal groep 7-8
deelnemen aan het praktijk gedeelte
van het verkeersexamen. Wij zijn nog
op zoek naar 3 ouders die op deze
ochtend als post langs de route willen
staan. De posten zijn nodig van 08.00
tot 12.30 u en het vertrek is bij
Zidewinde. Voor aanmelden of meer
informatie kunt u terecht bij juf Pam of
juf Chantal.

Welkom op school
In de maand maart mogen wij weer
twee nieuwe leerlingen verwelkomen in
groep 1. Wij wensen Natan Kulaga en
Naomi van Houtum een hele fijne tijd
op de Krullevaar toe!

Theateravond Sportief (op)groeien
Op 3 april organiseert de GGD in
samenwerking met RKC een ludieke
theateravond over dit thema. Deelname
is gratis! In de bijlagen vindt u meer
informatie over deze avond en de wijze
van aanmelden.

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