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Vragenlijst ouders
Omdat wij uw mening over onze school
belangrijk vinden, willen wij u vragen
een vragenlijst in te vullen. Bravoo zal
uw inbreng gebruiken voor het in kaart
brengen van de kwaliteit van onze
school. Wij zouden het fijn vinden als u
tijdens het wachten op uw
welkomgesprek even de tijd wilt nemen
voor deze vragenlijst. Wij zorgen
ervoor dat de tablets gebruiksklaar zijn
en dat er een lekker kopje koffie of
thee voor u klaarstaat. Alvast bedankt
voor de door u genomen moeite.

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

Agenda

De leerlingen van groep 7-8 zijn weer
een hele mooie ervaring rijker. Dank zij
het project “drempels weg” konden zij
ervaren wat het betekent om een
handicap te hebben.
Onder begeleiding van vrijwilligers
(waaronder ook mensen met een
handicap) voerden onze leerlingen
allerlei opdrachten uit. Zij legden
geblindoekt een parcours af, moesten
allerlei opstakels bedwingen in een
rolstoel en zagen een hulphond aan het
werk.

Oktober/November 2016

aan- en uitzetten van de
fietsverlichting te oefenen. Dit
moeten zij namelijk zelf kunnen. In
de klas wordt extra aandacht besteed
aan het belang van goede
zichtbaarheid in het verkeer. Zeker
nu het later licht wordt en vroeg
donker.

Nieuws uit groep 1-2
Deze week leerden de leerlingen uit
groep 1-2 de letter “K” van klomp.
Gaat u samen met uw kind op zoek
naar materialen voor onze letterkast?
De “k” mag vooraan, tussenin of
achteraan in het woord te horen zijn.

Afsluiting thema Nederland
Het eerste thema van dit jaar loopt
op zijn einde. Natuurlijk willen wij
graag aan iedereen laten zien wat
wij geleerd, onderzocht en ontdekt
hebben. Daarom hebben wij in het
atelier een tentoonstelling
neergezet. Deze is te bezoeken op 20
oktober tussen 15.00 en 15.30 uur. In
de bijlagen vindt u de uitnodiging.

PO-VO overleg
PO-VO staat voor primair onderwijs
en voortgezet onderwijs. Alle
professionals die betrokken zijn bij
de overgang van basisschool naar
middelbare school komen tijdens dit
overleg bij elkaar. Deze keer wordt
het beleid omtrent advisering en
heroverweging van het advies naar
het voortgezet onderwijs besproken.
Na het plenaire deel is er de
mogelijkheid om workshops te volgen
over allerlei onderwerpen die te
maken hebben met de overstap naar
het voortgezet onderwijs. Onze
school zal hierbij de mogelijkheden
van en ervaringen met de IEPeindtoets presenteren aan het
werkveld.

17 okt.

FietsverlichtingsActie
18 okt.
Welkomgesprekken
20 okt.
Afsluiting thema
Nederland
24 – 28 okt. Herfstvakantie
1 nov.
Brandoefening
OR vergadering
3 nov.
Koffie-tijd
4 nov.
Leerlingraad
7 nov.
Info VO gr. 7-8
8 nov.
Schoolontbijt
Juffenfeest
MR vergadering
10 nov.
Studiedag BRAVOO
Alle leerlingen vrij
23 nov.
Studiemiddag team
28 nov.
OR vergadering
29 nov.
Tussenrapport 3-8

Agenda buurthuis
Fietsverlichtingsactie
13 okt.
11 nov.
16 dec.

Bingo groep 1-6
Disco groep 1-8
Disco groep 1-8

Op maandag 17 oktober moeten alle
leerlingen uit Unit 2 met de fiets naar
school. Zij zullen dan ’s middags onder
begeleiding van enkele ouders de
verlichting van hun fiets controleren.
Wij willen u vragen om thuis alvast het

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 week-end!
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