Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
2 0 -4 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 9 Koffie-tijd
Wij namen alvast een beetje afscheid
van juf Miep die voor deze gelegenheid
bij het koffie-moment aansloot.
Ook hadden wij het over ideeën voor de
thema’s van volgend schooljaar. Bij het
deelgebied techniek zagen de ouders bij
de schoenlappers historie van de
Langstraat mooie kansen. Ook het
thema sport (werking van het lichaam)
en gezonde voeding werd als goede
kanshebber aangedragen. Dank alvast
voor het meedenken!
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Agenda

Verkeersochtend
Dinsdag 9 mei staat in het teken van
verkeer. De leerlingen uit groep 1
t/m 4 gaan deze ochtend
verschillende verkeersspellen doen
op het schoolplein. En de jongens en
meisjes uit groep 5-6 zullen de wijk
in gaan om daar door middel van een
speurtocht allerlei verkeerssituaties
te verkennen. Op deze manier hopen
wij het verkeersgedrag van onze
leerlingen positief te kunnen
beïnvloeden.

Koningsspelen

Vissen groep 6-7-8

Morgen doen wij mee aan de
koningsspelen bij SSC’55. Een dag waar
veel leerlingen elk jaar weer naar
uitkijken. Wij hopen op een zonnige en
sportieve dag. Iedereen is natuurlijk
welkom om onze leerlingen aan te
komen moedigen.
Denkt u er ook aan om uw kind een
schoon T-shirt mee te geven? De
schoolshirts moeten aan het einde van
de sportdag namelijk meteen ingeleverd
worden bij de leerkracht.

Op vrijdag 12 mei krijgen de
leerlingen van groep 6-7-8 een
gastles over vissen. Deze middag
zullen de leerlingen onder
begeleiding van enkele vrijwilligers
van de visvereniging ook zelf
proberen een vis aan de haak te
slaan. Wie is er een held en durft de
gevangen vis zelf van het haakje te
halen?

Controle hoofdluis
April / Mei 2017
21 april
22 april
7 mei
9 mei

Koningsspelen 1-8
Start meivakantie
Einde meivakantie
Praktijk examen
Verkeer 7-8
Verkeersochtend
12 mei
Vissen 6-7-8
16 mei
Schoolreis 3-6
17–19 mei Kamp 7-8
18 mei
Schoolreis 1-2
25-26 mei Vrij: Hemelvaart
29 mei
OR
30 mei
Entree gesprek 7
1 juni
Koffie-tijd
Musical 1-2-3-4

Agenda buurthuis
19 april

Oranje kinderbingo

Zoals gebruikelijk worden alle kinderen
na de vakantie weer gecontroleerd op
hoofdluis (zie klasbord). Wij vragen u
hiermee rekening te houden door uw
kind op die dag geen ingewikkeld kapsel
te geven en spaarzaam te zijn met gel.

Welkom
Na de meivakantie mogen wij Maxime
en Jelte welkom heten in groep 2, Ties
in groep 3, Camiel in groep 4 en Elise in
groep 7. Wij wensen hen een fijne tijd
op de Krullevaar!

Praktijk examen verkeer
Op dinsdag 9 mei nemen alle leerlingen
uit groep 7-8 deel aan het praktisch
verkeersexamen. Wij wensen hen veel
succes!

Natuurmuseum groep 5
De leerlingen van groep 5 gaan op
vrijdag 12 mei een bezoek brengen
aan het natuurmuseum. Zij zullen
deze middag als echte natuurhelden
onderzoekend aan de slag gaan met
het uitpluizen van een heuse
braakbal van een uil. Zij oefenen
hierbij allerlei vaardigheden, zoals
het vastleggen van onderzoeksgegevens, het trekken van conclusies
en het gebruik van instrumenten.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Meivakantie
Het team van de Krullevaar wenst alle
ouders en leerlingen een fijne en
zonnige meivakantie! Wij zien iedereen
op 8 mei graag weer terug.
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijne vakantie!
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