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Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 0 Wijkagent en BOA op bezoek
Dinsdag 10 mei was er weer een koffietijd moment. Deze keer zijn AnnChristien (de wijkagent), Sonja Ophorst
(BOA) en Danny (stagiaire) aangesloten
om iets meer te vertellen over hun werk
in de wijk. Na de koffie-tijd hebben zij
zich ook in elke groep even aan de
kinderen voorgesteld. Uw kind kan u
hierover vast iets meer vertellen.

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Mei/Juni 2016
2e Pinksterdag vrij
Schoolreis gr 3-7
Schoolreis gr 1-2
MR-vergadering
20 mei
Kanjerles ouders
24 mei
OR-vergadering
25 mei
Verkeersplein
Sport- en spelbus
30 mei
Start toetsweek
30 mei
Informatie avond
Groep 5-8
31 mei
Entree gesprek gr 7
31 mei
Informatie avond
Groep 1-4
2 juni
Koffie-tijd
Plusklas
3 juni
Keuze-uur
6 juni
BVL-vergadering
7 juni
Verkeersdag gr 1-8
9 juni
Inloop kwartier
10 juni
Keuze-uur
13-17 juni Vakantie
15-17 juni Avond 3-daagse
22-24 juni Kamp groep 8
28 juni
Leerlingraad
16 mei
17 mei
19 mei

Agenda Buurthuis
25 mei
4 juni
2 juni
9 juni

Voetbalclinic
Capelse tuin
Sport na school
Sport na school

MR-vergadering
De MR komt deze keer gezamenlijk
met de OR op donderdagavond 19
mei bij elkaar. Op de agenda staat
dan de schoolontwikkeling voor 20162017.

Kanjerles ouders
U als ouder en wij als school vinden
het belangrijk dat onze kinderen
leren op een goede manier met
elkaar om te gaan. Om hen hierin
meer vaardig te maken, hanteren wij
de Kanjeraanpak. Wij willen alle
ouders de mogelijkheid bieden op
vrijdag 20 mei een Kanjerles bij te
wonen. Zo kunt u, op het gebied van
sociaal-emotionele ontwikkeling, nog
beter aansluiten bij de schoolaanpak.
Lijkt het u leuk om deel te nemen
aan een Kanjerles in de klas van uw
kind? Schrijf u dan in via de
intekenlijst bij de klas van uw kind.

Hulp gezocht!
Wij hebben al twee vrijwilligers
gevonden om ons te helpen met het
maken van een verkeersplein op 25 mei
(met betonverf). Wij kunnen nog meer
hulp gebruiken. Vele handen maken
licht werk, dus geef u op! U kunt
aanmelden via het antwoordstrookje of
via de leerkracht van uw kind.

2de Pinksterdag

Naschools leesavontuur
de

Aanstaande maandag is het 2
Pinksterdag. Op deze dag zijn al onze
leerlingen vrij. U kunt dus genieten van
een extra lang week-end.

Schoolreis groep 3-7
Dinsdag 17 mei gaan de leerlingen van
groep 3 tot en met 7 op schoolreis naar
de Efteling. De leerlingen van groep 8
zijn deze dag vrij. Uw kind krijgt
hierover vandaag een brief mee naar
huis.

Schoolreis groep 1-2
Op donderdag 19 mei gaan de leerlingen
van groep 1-2 op schoolreis. Ook zij
krijgen hierover vandaag een brief mee
naar huis.

Gefeliciteerd
Jeshley heeft er een broertje bij. Wij
feliciteren haar en haar ouders met de
geboorte van Chistiano!

Volgend schooljaar willen wij
deelnemen aan een project ter
bevordering van het leesplezier bij
onze leerlingen. De bibliotheek biedt
alle leerlingen uit groep 4 tot en met
8 de mogelijkheid om gratis
workshops te volgen na schooltijd. In
de workshops gaan de kinderen
vooral aan de slag met leuke
activiteiten rondom lezen. Zelf een
stripverhaal maken, een recept
uitproberen en natuurkundige
proefjes doen zijn hiervan enkele
voorbeelden. Enthousiast?! Er volgt
een uitgebreide brief waarmee je je
kunt opgeven.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Keuze uur
Op 3 en 10 juni is de derde en laatste
ronde van het keuze uur. Uw hulp is
hierbij natuurlijk weer gewenst. Uw
kind krijgt hierover vrijdag een brief
mee naar huis.

Informatieavond 30 + 31 mei

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Op 30 en 31 mei organiseren wij een
informatieavond over het vernieuwde
onderwijsconcept van onze school. Wij
verwachten alle ouders van de
leerlingen die volgend schooljaar in
groep 5-8 zitten op maandagavond en
alle ouders van de leerlingen die
volgend schooljaar in groep 1-4 zitten
op dinsdagavond op school.
De avond is bedoeld om u te informeren
en eventuele vragen te beantwoorden.

Voetbalclinic SV Capelle
SV Capelle organiseert in samenwerking
met de buurtsportcoach een
voetbalclinic op woensdagmiddag 25
mei. Er zullen 2 ronden zijn: voor groep
3/4/5 van 13.15-14.30 uur en voor
groep 6/7/8 van 14.45-16.15 uur. In
iedere groep hangt een lijst. Hierop kun
je je inschrijven.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijne vakantie!
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