Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 8 -5 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 1 Kamp groep 8
De leerlingen van groep 7-8 zijn op dit
moment aan het genieten van hun
schoolkamp. Zij hadden gisteren een
heerlijke dag met levend Cluedo als
afsluiter. Wij hopen dat het weer nog
even mee wil werken en dat zij ook van
de laatste twee dagen zullen genieten.

MR vergadering

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

Agenda
Mei / juni 2017
25-26 mei
29 mei
30 mei
1 juni

Vrij: Hemelvaart
OR
Entree gesprek 7
Koffie-tijd
Musical 1-2-3-4
5 juni
2de Pinksterdag vrij
12 juni
Start toetsweek
14-16 juni Avond 3-daagse
20 juni
Brugklasdag gr.8
23 juni
Studiedag vrij
29 juni
Koffie-tijd
3 juli
Ouderbedank
4 juli
Rapport
11 juli
Musical 7-8
12 juli
Doorschuif
13 juli
Eindfeest
14 juli
Laatste schooldag
middag vrij

Agenda buurthuis
3 juni
10 juni

Capelse tuin
Buurtbarbeque

Afgelopen dinsdag kwam de MR bijeen.
Zij spraken over de formatie van
komend schooljaar, het nieuwe jaarplan
en de aanpassingen in het beleid
rondom opbrengst gericht werken. In
verband met het aftreden van één van
de leden van de MR zal er voor komend
schooljaar een vacature komen.
Hierover krijgt u binnenkort een brief.
Voor de notulen van de MR
bijeenkomsten verwijs ik u graag door
naar de website.

Bezetting groep 5-6
Deze week zal juf Liesbeth ook op
donderdag- en vrijdagmiddag in groep
5-6 te vinden zijn omdat Juf Senne met
groep 7-8 op kamp is.

Avond 3-daagse
Eerder deze week kreeg uw
zoon/dochter het inschrijfformulier
voor de avond 3-daagse mee naar huis.
Wij willen u er via deze weg aan
herinneren dat de inschrijving voor
donderdag 25 mei binnen moet zijn. Dan
kan de ouderraad alle inschrijvingen op
tijd verwerken.

Hemelvaart
Volgende week zijn alle leerlingen op
donderdag en vrijdag vrij in verband
met Hemelvaart. Wij hopen dat
iedereen kan genieten van dit extra
lange weekend!
Er zal dus komende week geen
nieuwsbrief uitkomen.

Ouderraad
De ouderraad komt op maandag 29
mei weer bij elkaar. Zij zullen dan
alle activiteiten van de afgelopen
periode evalueren en de puntjes op
de “i” gaan zetten voor het afscheid
van groep 8 en het laatste-schooldagfeest.

Entree gesprekken groep 7
Op dinsdag 30 mei vinden de Entreegesprekken plaats met de leerlingen
van groep 7 en hun ouders. Tijdens
dit gesprek zal een voorlopig VOadvies worden gegeven. Zij
ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Koffie-tijd
En dan is het op donderdag 1 juni ook
weer tijd voor een koffie-tijd
moment. Wij nodigen u allemaal uit
om onder het genot van een kopje
koffie of thee met elkaar het gesprek
aan te gaan. Op de agenda staan de
groepsindeling voor 2017-2018 en het
belang van (voor)lezen.

Musical 1-4
De leerlingen van groep 1-4 leggen
de laatste hand aan de
voorbereidingen van hun musical “in
het sprookjesbos”. Zij zijn er bijna
klaar voor. Wij nodigen alle opa’s en
oma’s van harte uit voor de
ochtendvoorstelling van 10.30 uur.
Alle ouders en broers en zussen van
onze leerlingen zijn om 18.30 uur van
harte welkom tijdens de
avondvoorstelling. 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.

Clinic beachvolleybal
Op maandag 29 mei nemen alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 deel aan
het beach volleybal toernooi onder
leiding van de buurtsportcoach. Onze
leerlingen hebben in deze week dus op
maandag gym in plaats van op
donderdag. U bent van harte welkom
om naar deze gymles in Waspik te
komen kijken.

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

Pagina 1 van 2

Nieuwsbrief OBS de Krullevaar

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778

DE CAPELSE TUIN

Spaaractie Jumbo

Buurthuis Capelle, organiseert op
zaterdag 3 juni vanaf 11.00 uur De
Capelse Tuin.
Deze dag wordt georganiseerd in en
rondom ons Buurthuis Capelle, gelegen
aan de Schoolstraat 32 te SprangCapelle. Iedereen is welkom jong en
oud. Er is een Capelse-markt voor groot
en klein, met hobby of rommelmarktspulletjes. Je kunt je hiervoor opgeven,
het is gratis, dus breng je tafel of een
kleedje mee en de verkoop kan
beginnen.
Wil je ook je talent laten zien, dat kan.
Optredens met dans, muziek, groepen,
playbacken enz. alles is welkom.
Opgeven voor de rommelmarkt of een
optreden via het contactformulier www.buurthuiscapelle

En dan zijn ook eindelijk de materialen
binnen die u bij elkaar spaarde via de
punten van de Jumbo. Zo konden wij
o.a. voor Unit 1 “Crazy Forts”
aanschaffen. Een leuk en uitdagend
bouwmateriaal waarmee onze
leerlingen ontwerpend aan de slag
kunnen. En voor Unit 2 “Knex” bruggen
bouwen waarmee zij actief leren hoe
(ophaal)bruggen in elkaar zitten. En
natuurlijk ook nog een leuke aanvulling
op ons buitenspeel-materiaal. Wij
weten zeker dat onze leerlingen zullen
genieten van al deze spullen. Nogmaals
dank aan alle mensen die dit mogelijk
gemaakt hebben.

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

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