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1 9 -5 - 1 6
Ja a rg a n g 2 , n u m me r 3 1 Kanjerles ouders
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan
een Kanjerles in de klas van uw kind?
Morgen heeft u hiervoor de kans. Wij
hopen dat ouder en kind hiervan samen
zullen genieten.

OR vergadering
Op dinsdag 24 mei komt de OR om 20.00
uur bij elkaar om alle activiteiten van
de afgelopen periode te evalueren. Ook
bespreken zij de voorbereidingen van de
verkeersdag, avond 3-daagse en de
laatste schooldag.

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

Agenda
Mei/Juni 2016
19 mei

Schoolreis gr 1-2
MR-vergadering
20 mei
Kanjerles ouders
24 mei
OR-vergadering
25 mei
Verkeersplein
Sport- en spelbus
30 mei
Start toetsweek
30 mei
Informatie avond
Groep 5-8
31 mei
Informatie avond
Groep 1-4
2 juni
Koffie-tijd
Plusklas
3 juni
Keuze-uur
6 juni
BVL-vergadering
7 juni
Verkeersdag gr 1-8
9 juni
Inloop kwartier
10 juni
Keuze-uur
13-17 juni Vakantie
15-17 juni Avond 3-daagse
22-24 juni Kamp groep 8
28 juni
Leerlingraad

Agenda Buurthuis
25 mei
4 juni
2 juni
9 juni

Voetbalclinic
Capelse tuin
Sport na school
Sport na school

Woensdag 25 mei steken een aantal
ouders de handen uit de mouwen. Zij
helpen ons met het aanleggen van een
verkeersplein voor onze leerlingen. U
bent natuurlijk van harte welkom om
ook mee te helpen.

Sport na school
De buurtsportcoach geeft op woensdag
25 mei, in samenwerking met SV Capelle
een voetbalclinic. Inschrijven kan tot
maandag 23 mei via de lijst bij de deur
van de klas.

Sport- en spelbus
Op woensdagmiddag is de sport- en
spelbus weer in onze straat. Alle
kinderen mogen gratis komen spelen
tussen 13.00 en 14.30 uur.

Bezetting groep 4-6
Juf Nicole en Juf Senne hebben op 26 en
27 mei van werkdag gewisseld.

Bezetting groep 7-8
In verband met ICT-taken van juf Ilse
neemt juf Dunja op vrijdag 27 mei
groep 7-8 over.

GVO
Enkele weken geleden kreeg uw
zoon/dochter een inschrijfformulier
voor de lessen GVO mee naar huis.
Vergeet u niet het inschrijfformulier
voor 20 mei op school af te geven?
Indien er onvoldoende inschrijvingen
zijn, kunnen wij de lessen volgend
schooljaar helaas niet meer aanbieden.

Uitslag Entree-toets groep 7
Afgelopen week rolden de uitslagen
van de Entreetoets binnen. Natuurlijk
keken wij daar met veel spanning
naar uit. De grote vraag is: Zien we
hier de resultaten van onze inzet om
de onderwijsresultaten op een hoog
niveau te houden? Ja hoor, het
resultaat mag er zijn!
Het landelijk gemiddelde was
115,1 en wij scoorden daar als
school ruim boven met 129,1.
Daar zijn we natuurlijk heel trots op.
Volgende week volgen de uitslagen
van de Eindtoets. Wij hopen op nog
zo’n mooie score.

Nieuws uit groep 1-2
In groep 1-2 zijn we van start gegaan
met het thema gezondheid. Onze
kinderen kunnen als dokter,
verpleegster of patiënt in de
huishoek terecht. Of tellen pillen af
voor in de medicijnpotjes. Gisteren
kregen wij de moeder van Aukje op
bezoek in de klas. Zij vertelde ons
over haar werk. Ook leerden wij de
letters “a” van arts en “aa” van zeg
eens aaaa. Wij vragen u om thuis met
uw kind op zoek te gaan naar
voorwerpen voor onze lettertafel.

Informatieavond 30 + 31 mei
Op 30 en 31 mei organiseren wij een
informatieavond over het vernieuwde
onderwijsconcept van onze school.
Wij verwachten alle ouders van de
leerlingen die volgend schooljaar in
groep 5-8 zitten op maandagavond en
alle ouders van de leerlingen die
volgend schooljaar in groep 1-4
zitten op dinsdagavond op school.
Wij starten met de presentatie om
19.00 uur.
De avond is bedoeld om u te
informeren en eventuele vragen te
beantwoorden. Als u kinderen in
beide groepen heeft, hoeft u maar 1
avond te komen.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Keuze uur
Op 3 en 10 juni is de derde en laatste
ronde van het keuze uur. Uw hulp is
hierbij natuurlijk weer gewenst. Uw
kind heeft hierover een brief mee naar
huis gekregen. Als u wilt helpen kunt u
dit aangeven door het strookje onder
aan de brief of door een mailtje te
sturen naar nbartels@obsdekrullevaar.nl

Naschools leesavontuur

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

Vorige week informeerden wij u over
het naschools leesavontuur. Vergeet u
niet om uw kind aan te melden als
hij/zij mee wil doen?

Open dag ruitersport Waspik
ZONDAG 5 juni houdt de ruitersport in
Waspik haar open dag. Iedereen is
welkom van 11.00 tot 15.00 uur. Onder
het genot van muziek, een hapje en een
drankje kun je genieten van de
paarden- en ponysport. Er zijn
demonstraties van de verzorging van
paarden, dressuur/springwedstrijd door
leden en spelletjes. Kom gerust langs
met uw kinderen. Ze mogen op een
pony rijden en krijgen een beker ranja.
Het adres: Parallelweg 7 te Waspik.

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