Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 6 -3 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 4 Musical groep 5-6
Vandaag konden alle leerlingen genieten
van de musical van groep 5-6. Wat een
geweldig piratenverhaal! Wij nodigen
ouders, opa’s en oma’s van de
leerlingen uit groep 5-6 van harte uit
om vanavond vanaf 19.00 uur te komen
kijken. Het is fijn als kleine broertjes en
zusjes die avond rustig op schoot mee
kijken. Als uw kind dit nog niet aankan,
vragen wij u om een andere oplossing te
zoeken.
Hieronder alvast een foto van deze
ochtend:

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

Agenda
Maart / April 2017
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.
4 april
6 april
10 april
13 april
14 april
17 april
18 april
20 april
21 april
22 april
7 mei

Open avond
Musical 5-6
Boomfeestdag 7-8
Koffie-tijd met GGD
MR
Verkeersexamen 7-8
Start Entree gr 7
Schoolfotograaf
Leerlingraad
2de Paasdag vrij
Start Eindtoets gr 8
Ouderraad
Koffie-tijd
Afscheid juf Miep
Koningsspelen 1-8
Start meivakantie
Einde meivakantie

Agenda buurthuis
5 april

Paasknutsel

Agenda buurthuis
vrijhoeve
24 mrt.

Kinderdisco

Jumbo scholenactie
Afgelopen woensdag was onze school
uitgenodigd bij de Jumbo in
Kaatsheuvel om de waardecheque
van de scholen-actie in ontvangst te
nemen. U zorgde ervoor dat onze
school maar liefst € 529,81 bij
elkaar spaarde. Wij willen de Jumbo
en iedereen die meegespaard heeft
via deze weg nogmaals hartelijk
bedanken!!!

Gastles Mark Meijs
Afgelopen dinsdag werden onze
leerlingen verrast door een gastles
bij het thema planten. Mark Meijs
kwam in beide Units uitleg geven
over het werk op zijn akkerbouw
bedrijf. Hij bracht daarbij zelfs zijn
Spuit mee.
Onze leerlingen hebben genoten! Wij
willen Mark bedanken voor zijn hulp
bij dit thema!

Torteltuin nieuws
Op vrijdag 17 maart gaat het
Torteltuinteam voor het eerst aan de
slag in de moestuin van de school. Zij
starten om 08.30 uur. Het bemesten en
omspitten van de tuin is best een klus.
Heeft u tijd om hen te helpen? Dan bent
u van harte welkom!

Boomfeestdag
woensdag 22 maart is het Nationale
Boomfeestdag. Op deze dag mogen de
leerlingen van groep 7-8 gaan genieten
van de activiteiten op de natuur-doedag bij de “Eendenkooi” in Waspik. Wij
vragen hen op die dag kleding en
schoenen aan te trekken die tegen een
stootje kunnen. Wij zullen u natuurlijk
via facebook laten meegenieten van
deze activiteit.

Hulp gezocht voor het
verkeersexamen
Op dinsdag 9 mei zal groep 7-8
deelnemen aan het praktijk gedeelte
van het verkeersexamen. Wij zijn nog
op zoek naar 3 ouders die op deze
ochtend als post langs de route willen
staan. De posten zijn nodig van 08.00
tot 12.30 u en het vertrek is bij
Zidewinde. Voor aanmelden of meer
informatie kunt u terecht bij juf Pam of
juf Chantal via
cvzoest@obsdekrullevaar.nl

Sponsors gezocht
De ouderraad is op het moment druk
aan het werk om ervoor te zorgen
dat onze leerlingen bij de komende
sportdag in mooie nieuwe
schoolshirts kunnen aantreden op het
veld. Heeft u of kent u een bedrijf
die hen als sponsor op weg wil
helpen? Neem dan contact op met
een van de leden van de ouderraad
of stuur een mail naar
or@obsdekrullevaar.nl .

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

Koffietijd

De groepen 3 t/m 6 gaan dit jaar op
schoolreis naar de Beekse Bergen. Wij
willen graag inventariseren of er
leerlingen zijn die een abonnement van
dit park hebben zodat we weten bij
welke leerlingen wij de bijdrage van de
schoolreis moeten aanpassen. U kunt dit
doorgeven aan de leerkracht van uw
kind.

Op donderdag 23 maart staat weer een
koffietijd moment gepland. Wij nodigen
u van harte uit om tussen 08.30 en
09.15 onder het genot van een kopje
koffie in gesprek te gaan met elkaar.
Deze keer zal Hanneke Grootaerts van
de GGD aansluiten. U kunt bij haar
terecht met allerlei vragen rondom
gezondheid en het opvoeden van uw
kind.

Verzuimregister

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

Wij willen u informeren over een
verandering in de werkwijze rondom
schoolverzuim. Met ingang van 1 april
zullen alle basisscholen in Nederland
aangesloten worden op het
Verzuimregister van DUO. De overheid
heeft hiertoe besloten zodat een
eenduidige monitoring van alle verzuim
ook in het basisonderwijs mogelijk
wordt.
Ook het leerlingvolgsysteem van onze
basisschool zal worden aangesloten op
dit verzuimregister. Dit houdt in dat
wij, zoals altijd al het geval was, in
onze administratie bijhouden welke
leerlingen afwezig zijn en wat de reden
hiervoor is (voor zover bij ons bekend).
De leerplichtambtenaar van de
gemeente waarin het afwezige kind
woonachtig is, krijgt vervolgens via DUO
een seintje. Bij opvallende profielen of
ongeoorloofde afwezigheid zal de
leerplicht ambtenaar contact zoeken
met de school en de ouder van de
betreffende leerling.
Op deze wijze hoopt de overheid op een
meer doeltreffende wijze de
samenwerking tussen alle partijen te
vergroten en het recht op onderwijs van
de leerlingen te beschermen.

RTL: Hou ’t schoon
Het televisieprogramma Hou ’t Schoon
van RTL Telekids komt dit jaar naar uw
gemeente!
Gemeente Waalwijk wil meer
bewustzijn creëren onder
basisschoolleerlingen van 8 tot en met
12 jaar over het belang van een schone
leefomgeving en het feit dat we hier
met elkaar verantwoordelijk voor zijn.
Meer informatie over deelname aan dit
programma kunt u vinden in de
bijgesloten brief.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn week-end!
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