Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 4 -4 - 1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 2 8 Studie-avond team
Afgelopen maandag hebben wij met het
team nagedacht over verandering in de
uitvoering van ons onderwijs. Wij
hebben allerlei mooie ideeën besproken
en gekeken wat goed bij ons past. Het
team is geinspireerd en bruist van
enthousiasme. We zijn hard aan het
werk om alles goed doordacht uit te
werken in een toekomstgericht concept.
Wij hopen ook u te kunnen
enthousiasmeren en willen hiervoor
graag een informatie-avond organiseren
op 30 (groep 5-8) en 31 mei (groep 1-4).
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Torteltuin
Alle groepen zijn druk in de weer met
de Torteltuin. De tuin is inmiddels weer
helemaal vrij van onkruid en de eerste
groenten zijn gezaaid. Vrijdag gaan alle
leerlingen een eigen aardappel poten.
Wij hebben een sponsor gevonden om
dit mogelijk te maken. Dank je wel!

Agenda
April/mei 2016
14 april
19 april
22 april
25 april
8 mei
12 mei
16 mei
17 mei
19 mei
30 mei
30 mei
31 mei
31 mei

Plusklas
Koffie-tijd moment
Start Eind toets
groep 8
Koningsspelen
groep 1-8 (middag
vrij)
Start meivakantie
Eind meivakantie
Koffie-tijd moment
2e Pinksterdag vrij
Schoolreis gr 3-7
Schoolreis gr 1-2
Start toetsweek
Informatie avond
Groep 5-8
Entree gesprek gr 7
Informatie avond
Groep 1-4

Agenda Buurthuis
20 april Oranje kinder bingo
27 april Koningsdag
26 mei Sport na school

Eind toets groep 8
Groep 8 begint nu ook aan de eindspurt
richting het voortgezet onderwijs. De
leerlingen hebben zich inmiddels
allemaal ingeschreven op de school van
hun keuze.
Om de opbrengsten van hun
basisschooltijd te kunnen evalueren
gaan zij op dinsdag en woensdag de
eindtoets maken. De verkregen
informatie is voor ons en voor de
vervolgschool dan ook van groot belang.
Wij kunnen zo zien of er aanpassingen
nodig zijn in ons aanbod. En de
vervolgschool kan beter aansluiten bij
de behoeftes van onze leerlingen.

Entree toets groep 7
De leerlingen van groep 7 ronden op
dinsdag en woensdag hun entree toets
af. Zo zijn zij tegelijk met groep 8 klaar
met de toetsen.

Betaling schoolreis
U heeft enkele weken geleden een
brief gehad m.b.t. de bijdrage voor
de schoolreis. Mocht u deze bijdrage
nog niet voldaan hebben, wilt u het
bedrag dan voor 20 april overmaken
op rekening NL26 RABO 0108587304
van Stichting OR de Krullevaar onder
vermelding van de naam van uw
kind.

Plantenactie
Wij willen u er graag aan herinneren
dat de bestelformulieren van de
plantenactie volgende week, op 18,
19 en 20 april, ’s ochtends kunnen
worden ingeleverd op school. Dus
neem nog gauw de gelegenheid te
baat om die ene klant een mooie
plant te verkopen…

Koningsspelen
Uw kind krijgt vandaag een
uitgebreide brief mee over de
invulling van de sportdag. Het is de
bedoeling dat alle leerlingen van
onze school (dus ook groep 1-2) op
vrijdag 22 april meedoen aan de
sportdag bij SSC’55. Juf Chantal zal
deze dag de kinderen van groep 1-2
opvangen. Verder is iedereen
natuurlijk welkom om onze
leerlingen aan te komen moedigen.
Wij hopen op een sportieve, gezellige
en zonnige dag.

Nieuws uit groep 1-2
Onze leerlingen zaaiden met tuinkers
de letter “g” van groeien. De letter
is al hard gegroeid! Voorwerpen voor
de lettertafel zijn altijd welkom.
Wij vragen u de mapjes met
werkbladen voor woensdag op school
in te leveren. Dan kunnen wij deze
voor de vakantie weer aanvullen.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Verslag musical

Floor voor Kika

Ik heet Nova en ik zit in de
leerlingenraad van OBS De Krullevaar in
Sprang-Capelle.Ik ga jullie iets vertellen
over de leerlingenraad en de musical
van groep 4/6.
De leerlingenraad is een groepje
leerlingen dat meedenkt om de school
nog beter te maken. Wij hebben met de
leerlingenraad een ideeënbord bedacht.
Hoe werkt het ideeënbord?
De kinderen kunnen op een briefje
schrijven wat nog beter kan op school.
En dan hangen ze het briefje op het
bord.
Ook heeft groep 4-6 vorige week de
musical gehad: ‘De perfecte tijd’. Het
ging over een tijdmachine. Er waren 9
kinderen en die zaten in de klas. Toen
kwam er een professor langs. Hij vroeg
of de kinderen wilden tijdreizen.
Iedereen wilde dat. De reizen gingen
naar de toekomst, de oertijd,
Rembrandt en naar Elvis Presley.
Ik vond het leuk om in deze musical te
spelen omdat ik van dansen en acteren
houd. Het publiek was enthousiast. Ze
klapten mee met de muziek. Aan het
einde kregen we ook een reuze hard
applaus.
Ik vind de Krullevaar een heel erg fijne
school omdat ik veel vrienden heb en
leuke dingen kan doen. Als jullie ook
eens op onze school willen komen kijken
dan ben je altijd welkom!

Floor (groep 5) heeft op 13 april haar
haar gedoneerd aan KIKA. Zij vindt het
belangrijk dat alle kinderen mooi haar
kunnen krijgen. “Je kunt hiervoor
gewoon naar de kapper gaan”; zegt
Floor. Nu gaat ze haar haar weer lang
laten groeien om het over een tijdje
misschien weer te doneren. Wat een
Kanjer!

Groetjes Nova van de leerlingenraad.

Soep”kar”
Op woensdagochtend 11 mei komt er
een soepkar van de gemeente in de
straat te staan. Hier kunt u terecht om
kennis te maken met andere bewoners
uit de wijk. Ted Elschot zal u
ontvangen.

Oranje Surprise Bingo
Aanstaande woensdag 20 april is het
Oranje Surprise Bingo in het Buurthuis.
Alle kinderen van gr 1 t/m 8 zijn van
harte welkom.
De middag duurt van 13.30 tot 15.30
uur. De kosten bedragen € 2,50 per kind
inclusief drinken, iets lekkers en kans
op leuke prijzen.

Bloemenfeest in de bibliotheek
Van 11 t/m 19 juni is het Nationale
Tuinweek. Groei & Bloei De Langstraat
organiseert in deze week diverse groene
activiteiten. Een van die activiteiten is
het bloemenfeest in de bibliotheek.
Op woensdag 15 juni kunnen kinderen
(uit groep 6 t/m 8) een leuk
bloemwerkje maken in de bibliotheek in
Waalwijk. De eerste workshop is tussen
14.00 en 15.00 uur. De tweede
workshop is van 15.00 tot 16.00 uur.
Hiervoor wordt een bijdrage van € 1,50
per kind gevraagd. U kunt aanmelden
via info@delangstraat.groei.nl .

Foto Charles Knops

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