Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 5 -6 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 4 Excursie brandweer
Afgelopen dinsdag mochten de
leerlingen van Unit 1 op bezoek bij de
brandweer! Zij zijn allemaal een mooie
ervaring rijker. Kijkt u maar even mee.
Op facebook kunt u natuurlijk nog meer
foto’s vinden.

Prikactie onderwijs
Vanuit de media heeft u
waarschijnlijk vernomen dat het
basisonderwijs van plan is om op
dinsdagochtend 27 juni de kinderen
een uur later naar school te laten
komen. Samen met alle
schoolbesturen van de gemeente
Waalwijk e.o. heeft BRAVOO
besloten deel te nemen aan deze
actie. In een aparte brief zullen wij u
hierover binnenkort verder
informeren.

Bezoek Overlaat
Maandagmiddag krijgen wij in Unit 2
bezoek van een medewerker van de
Overlaat. Zij komt kijken naar het
onderzoekend thematisch werken op
onze school. Het doel van dit bezoek
is het wederzijds verbeteren van de
aansluiting van het primair onderwijs
op het voortgezet onderwijs.
Hierover zullen wij na afloop van het
klassenbezoek ook samen in gesprek
gaan.
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Agenda
Mei / juni 2017
14-16 juni
20 juni
23 juni
29 juni
3 juli
4 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

Avond 3-daagse
Brugklasdag gr.8
Studiedag vrij
Koffie-tijd
Ouderbedank
Rapport
Musical 7-8
Doorschuif
Eindfeest
Laatste schooldag
middag vrij

Agenda buurthuis
10 juni

Buurtbarbeque

Bezoek VO
De meeste leerlingen uit groep 8
mochten afgelopen dinsdag op bezoek
bij hun toekomstige school. Daar
leerden zij hun mentor kennen en zagen
zij voor het eerst hun nieuwe
klasgenoten. Wel fijn om dit
meegemaakt te hebben. Dan is de start
na de zomervakantie iets minder
spannend.

Avond 3-daagse
Wij vinden het leuk om te zien dat er
zoveel kinderen van de Krullevaar
meelopen met de 3-daagse. Om alle
lopers feestelijk in te kunnen halen
kregen wij dit jaar mooie bloemen
gesponsord door Ilyas. Dank je wel daar
voor!

Gastles politie
Op maandagmiddag krijgt Unit 1
bezoek. De wijkagent gaat in de klas
uitleg geven over zijn werk. Zo kunnen
de leerlingen kennismaken met dit
beroep en te weten komen waarom dit
ook echte helden zijn.

Gastles Tweede Wereldoorlog
In Unit 2 komt op maandagmiddag
Jack Didden vertellen over de
Tweede Wereldoorlog
(oorlogshelden). Hij is leerkracht op
het Moller en weet er erg veel van
af.

Studiedag
Op vrijdag 23 juni zijn al onze
leerlingen vrij. Wij gebruiken deze
dag met het team om het jaar(plan)
te evalueren en het nieuwe jaarplan
vast te stellen. Verder gaan de
leerkrachten de opbrengsten
analyseren aan de hand van de CITO
toetsen. Hierbij kijken wij naar wat
onze leerlingen nodig hebben op
individueel niveau en op
groepsniveau. Deze gegevens worden
natuurlijk meegenomen in de
overdracht met de nieuwe leerkracht
aan het einde van het schooljaar.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Brug naar de brugklas-dag
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De overgang van het basisonderwijs naar
het middelbaar onderwijs is er één die
indruk kan maken op de leerlingen van
groep 8. Van de veilige omgeving van
hun oude school waar ze precies weten
wat er van hen verwacht wordt en waar
zij de oudste leerlingen zijn, naar de
middelbare school waar alles anders,
groter, sneller en indrukwekkender is en
waar zij in één keer als brugpieper weer
onderaan de ladder staan.
Daarom nemen onze leerlingen uit groep
8 op dinsdag 20 juni deel aan de brug
naar brugklas-dag die georganiseerd
wordt door jongerencentrum Tavenu.
Zij zullen deze dag allerlei workshops
volgen om hen voor te bereiden op de
overstap. De leerlingen van groep 8
moeten deze dag een lunchpakket
meebrengen en zullen pas om 15.30u
weer terug zijn op school. De leerlingen
van groep 7 krijgen op deze dag les van
juf Joyce.

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