Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
2 1 -4 - 1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 2 9 Eind toets groep 8
De eerste reacties van de leerlingen zijn
erg positief! Onze leerlingen dachten
dat de toets moeilijker zou zijn, maar
dit viel reuze mee. Ook het nieuwe
boekje is in de smaak gevallen. De
leerlingen geven aan dat de lay-out
aantrekkelijker is en het is handig dat
de teksten en de opdrachten op
dezelfde pagina staan, zodat je niet
steeds hoeft terug te bladeren. Hopelijk
krijgen we binnenkort mooie uitslagen,
nog even duimen dus!

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

Agenda
April/mei 2016
22 april
25 april
8 mei
10 mei
16 mei
17 mei
19 mei
30 mei
30 mei
31 mei
31 mei

Koningsspelen
groep 1-8 (middag
vrij)
Start meivakantie
Eind meivakantie
Koffie-tijd moment
2e Pinksterdag vrij
Schoolreis gr 3-7
Schoolreis gr 1-2
Start toetsweek
Informatie avond
Groep 5-8
Entree gesprek gr 7
Informatie avond
Groep 1-4

Agenda Buurthuis
20 april Oranje kinder bingo
27 april Koningsdag
25 mei Voetbalclinic

Morgen is het dan zover. Sportdag, iets
waar veel leerlingen naar uitgekeken
hebben. Wij verwachten alle leerlingen
tussen 08.30 en 08.45 uur bij de
groepspaal. De kleuters bij K19-K20, de
middenbouw bij M23-M24-M25 en de
bovenbouw bij B25-B26-B27.
Uit ervaring weten wij dat leerlingen
last kunnen krijgen van hooikoorts. Wij
vragen u als ouder hiermee preventief
rekening te houden.

Controle hoofdluis
Zoals gebruikelijk worden alle kinderen
na de vakantie weer gecontroleerd op
hoofdluis. Wij vragen u hiermee op de
woensdag rekening te houden door uw
kind geen ingewikkelde kapsels te geven
en spaarzaam te zijn met gel.

natuurlijk ook tijd in voor vragen
over de school of de opvoeding van
uw kind en gewoon even bijpraten
met elkaar.

Plantenactie
De plantenactie was weer een groot
succes. Samen hebben onze
leerlingen voor € 766,00 aan planten
verkocht. Op woensdag 11 mei
krijgen de kinderen de planten van
onze plantenactie mee naar huis. Als
uw kind een grote bestelling heeft,
dan raden wij u aan deze even met
de auto op te halen.

Oproep verkeerswerkgroep
Op woensdag 25 mei willen wij graag
met betonverf een verkeersplein
aanbrengen op het schoolplein. Wij
zouden het fijn vinden als enkele
ouders, opa’s en/of oma’s ons hierbij
willen helpen. Uw kind krijgt
hierover vandaag een brief mee naar
huis.

Nieuws uit groep 1-2
Na de meivakantie gaan wij met de
kleuters werken rondom het thema
gezondheid. Wij zijn nog op zoek
naar ouders die werken in de
gezondheidszorg en hierover in de
klas iets willen komen vertellen. Als
u ons wilt helpen, stuur dan een mail
naar info@obsdekrullevaar.nl .

Afscheid
Wij hebben deze week afscheid
genomen van de familie Çiçek. Zij gaan
in de meivakantie verhuizen. Wij
wensen hen veel plezier in hun nieuwe
huis!

Welkom
In mei mogen wij Filip, Charlotte en
Esmée verwelkomen in groep 1. Wij
wensen hen een fijne tijd op de
Krullevaar!

Koffie-tijd moment
Dinsdag 10 mei ben u allemaal welkom
bij het koffie-tijd moment. Op verzoek
van ouders hebben wij Ann-Christien (de
wijkagent) en Sonja Ophorst (BOA)
uitgenodigd om bij dit koffie-tijd
moment aan te sluiten. Zij zullen
vragen over hun werk in de wijk komen
beantwoorden. Maar we ruimen

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 krijgt hierover na de
meivakantie een brief mee naar huis.

Aanwezigheid directeur
Agnes zal op 12 mei niet aanwezig
zijn in verband met haar opleiding.
Zij werkt deze week dus wel op
woensdag.

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

In de bijlagen vindt u een verslag van de Op WaalwijkSportief vind je activiteiten
lessen GVO uit de afgelopen periode.
van sportverenigingen en
sportaanbieders in de gemeente
Waalwijk. Via WaalwijkSportief kun je
Aanmelden GVO
direct inschrijven om deel te nemen aan
Ook in het nieuwe schooljaar (2016een sportactiviteit.
2017) wil OBS De Krullevaar u de
Vanaf mei worden de volgende gratis
mogelijkheid bieden om uw kind RKsportactiviteiten aangeboden: vissen,
GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs
hardlopen, turnen, hockey en ballet.
vanuit rooms-katholiek perspectief) te
laten volgen. Dit onderwijs wil met
Schrijf je als volgt in:
kinderen nadenken over vragen als: wie Heb je al een account aangemaakt, klik
heeft de wereld gemaakt? Waarom ben dan aan de rechterkant van de site op
ik hier? Wat gebeurt er als we
‘direct inloggen’.
doodgaan? Vragen die kinderen stellen
Wil je inschrijven, maar je hebt nog
gaan vaak over thema’s als liefde, dood, geen account? Maak dan eerst een
vriendschap, bang zijn, etc. Uw kind
account aan. Klik op de button
kan tijdens schooltijd leren nadenken
‘aanmelden account’, vul je gegevens in
en praten over dit soort vragen en
en bevestig de e-mail die je ontvangt.
thema’s. In de lessen wordt gebruik
Daarna kun je inschrijven.
gemaakt van Bijbelverhalen, maar ook
verhalen over bijvoorbeeld heiligen. Er Ben je op zoek naar een leuke sport of
wil je eens een andere sport proberen,
is aandacht voor Christelijke feesten
kijk dan regelmatig op
zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren en
www.waalwijksportief.nl voor het
er komen belangrijke waarden als
aanbod aan gratis sportkennismaking.
respect, tolerantie, naastenliefde en
vergeving aan bod. Zoals gezegd vinden
de lessen RK-GVO plaats onder
schooltijd en er zijn voor u geen kosten
aan verbonden. Kinderen uit de groepen
2 t/m 8 kunnen worden aangemeld door
het invullen van het
aanmeldingsformulier in de bijlagen.
Meer informatie vindt u op de website
www.rkgvo.nl .

Voetbalclinic SV Capelle
SV Capelle organiseert in samenwerking
met de buurtsportcoach een
voetbalclinic op woensdagmiddag 25
mei. Er zullen 2 ronden zijn: voor groep
3/4/5 van 13.15-14.30 uur en voor
groep 6/7/8 van 14.45-16.15 uur. In
iedere groep hangt een lijst. Hierop kun
je je inschrijven.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijne vakantie!
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