Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 6 -2 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 1 10-minuten gesprek
Vandaag vinden de eerste 10-minuten
gesprekken plaats. Aanstaande dinsdag
gaan ook de laatste ouders nog met de
leerkracht van hun kind in gesprek.
Mocht u op een van deze dagen
verhinderd zijn, maak dan tijdig een
nieuwe afspraak met de leerkracht van
uw kind.

Speurtocht voor ouders

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

Agenda
Februari/Maart 2017
21 feb.
22 feb.
24 feb.
27 feb.5 mrt.
3 mrt.
6 mrt.
8 mrt.
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.

10-min gesprekken
Afsluiting thema 3
Kijkochtend
Carnavalsviering
Groep 1-8
Voorjaarsvakantie
Zwemtoernooi
Ouderraad
Plusklas
Open avond
Musical 5-6
Boomplantdag 7-8
Koffie-tijd

Agenda buurthuis
25 feb.

Carnavalsoptocht

Agenda buurthuis
vrijhoeve
27 feb.

Carnavalsmiddag

Tijdens het afgelopen thema leerden
onze leerlingen alles over
communicatie. De leerlingen van Unit 2
ontwerpen een leuke speurtocht door
de school, waarin de leerlingen van
Unit 1 en Unit 2 onderweg een kleine
presentatie zullen verzorgen. Wij
nodigen u dan ook van harte uit om op
dinsdag 21 februari tussen 14.15 en
14.45 uur op speurtocht te gaan!
Wij vragen u daarna een kwartiertje op
het schoolplein te wachten zodat de
leerlingen alle materialen ook weer
netjes op kunnen ruimen voor zij naar
huis gaan.

Atelier
In de afgelopen weken is heel hard
gewerkt aan het opknappen van het
Atelier. Wij vinden het fijn dat
enkele betrokken vrijwilligers zich
hiervoor zo ingespannen hebben. Een
dank je wel is daarvoor op zijn
plaats!
Bent u nieuwsgierig naar het
resultaat? Loop dan gerust een
keertje binnen.

Actie Jumbo
De actie van de Jumbo is afgelopen.
Wij willen iedereen bedanken die
heeft meegeholpen om het
fantastische resultaat van 2507 te
bereiken. Mocht u nog punten
hebben, lever ze dan voor 20 februari
in op school. Zodat wij ze nog aan
ons totaal toe kunnen voegen.
We zullen u binnenkort laten weten
welke materialen we van dit budget
aangekocht hebben.

Kijkochtend 22 februari
Heeft u altijd al eens willen zien hoe
wij onze lessen taal, rekenen of Engels
verzorgen of hoe uw kind deelneemt
aan een Kanjeractiviteit of het
thematisch circuit? Dit is uw kans!!
Wij hopen dat u er op 22 februari ook
bij bent. Uw kind krijgt vandaag een
uitnodiging mee met daarop het rooster
van de kijkochtend. Zo kunt u zelf
bepalen welke les u bij wilt wonen.

Open dag MIKZ
Het Turfke heeft op 22 februari ook
haar open dag. Ouders van jonge
kinderen kunnen op deze dag informatie
krijgen over de peuterspeelzaal in onze
school.

Carnaval
Op vrijdagmiddag 24 februari viert onze
school Carnaval. Het thema is dit jaar:
“Hedde um oak dur” Alle leerlingen
worden om 13.00 uur bij het buurthuis
verwacht. Om 15.00 uur is het feest
voorbij en mag iedereen weer
opgehaald worden. Leerlingen die deze
dag overblijven moeten eraan denken
om hun verkleedkleren mee te nemen
naar school zodat zij zich tussen de
middag kunnen omkleden.

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 weekend!
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