Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 8 -1 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 7 Bijeenkomst thematisch werken
Afgelopen maandag organiseerden wij
een bijeenkomst voor ouders over het
onderzoekend en thematisch werken.
Wij vonden het fijn om terug te horen
dat al onze inzet zo gewaardeerd wordt
door de ouders van de Krullevaar. In
Unit 1 waren de ouders van mening dat
het thematisch werken heel goed en
professioneel geimplementeerd is. Zij
zien hun kinderen genieten van de
thema’s. In Unit 2 kregen wij ook hele
fijne feedback en gaven ouders aan dat
zij merken dat hun kinderen zich het
geleerde ook echt eigen maken voor de
langere termijn.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Januari/februari 2017
23 jan.
24 jan.
03 feb.
06 feb.
09 feb.
14 feb.
16 feb.
21 feb.
22 feb.
24 feb.
27 feb.

Start toetsweken
OR-vergadering
MR-vergadering
Leerlingraad
Bezoek bieb gr. 1-2
Koffie-tijd
1ste rapport
10-min gesprekken
10-min gesprekken
Afsluiting thema 3
Kijkochtend
Carnavalsviering
Groep 1-8
Start
voorjaarsvakantie

Agenda buurthuis
28 jan.

Game Kings XXL

Agenda buurthuis
vrijhoeve
24 jan.

Kinderbingo

Carnaval
Op vrijdagmiddag 24 februari viert
onze school Carnaval. Deze middag is
ook verplicht voor alle leerlingen uit
groep 1-2. In de ochtend zijn onze
kleuters zoals gebruikelijk gewoon
vrij. Wij vragen u hiermee rekening
te houden. Binnenkort krijgen de
leerlingen nog een meer uitgebreide
brief.

Inleveren rapportmap
Wij missen nog steeds enkele
rapportmappen. Het is fijn als u de
rapportmappen zo snel mogelijk kunt
inleveren op school zodat wij ze in orde
kunnen maken.

Start CITO toetsen
In de komende twee weken zullen alle
leerlingen van de Krullevaar weer aan
de slag gaan met de halfjaarlijkse CITO
toetsen. Wij gebruiken de resultaten
van deze toetsen om ons onderwijs te
evalueren en passen het aanbod voor de
komende periode hierop aan.
Het is fijn als onze leerlingen hier
lekker uitgerust aan kunnen beginnen…

Medezeggenschapsraad
Aanstaande dinsdag is er om 20.00 uur
een MR vergadering. Wij zullen dan het
afgelopen half jaar met elkaar
evalueren.

Ouderraad
Ook de ouderraad zal op dinsdag 24
januari weer bijeen komen. Zij
evalueren de festiviteiten en acties uit
december. En kijken vooruit o.a. naar
Carnaval en het schoolreisje.

Onderwijskundige nieuwsbrief
Deze week ontvangt u als bijlage de
onderwijskundige nieuwsbrief van de
Krullevaar. Hierin informeren wij u
meer uitgebreid over de
onderwijskundige ontwikkelingen op
onze school.

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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