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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 5 Kerstviering
Vanavond hopen wij alle leerlingen om
16.30 uur in hun pyama terug te zien op
school voor de kerstviering. Wij nodigen
alle ouders uit om vanaf 18.45u plaats
te nemen op de bovenverdieping of de
tribune! Onze leerlingen sluiten de
kerstviering dan feestelijk af door
enkele kerstliedjes voor u te zingen.
Voor groep 1-2 begint hierna de
kerstvakantie.

Zingen Riethorst

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

Agenda
December 2016
Januari 2017
22 dec.
23 dec.
26 dec.
9 jan.
12 jan.
16 jan.

23 jan.
24 jan.

Middag vrij 1-8
Kersviering avond
Zingen Riethorst
Middag vrij 3-8
Start kerstvakantie
1e schooldag 2017
Koffie-tijd
Bijeenkomst
thematisch werken
Unit 1 19.00 uur
Unit 2 20.00 uur
Start toetsweken
OR-vergadering
MR-vergadering

Agenda buurthuis
21 jan.

Game Kings XXL

De kinderen van groep 3-8 gaan vrijdag
23 december een bezoek brengen aan
Zorgcentrum de Riethorst. De
schooltijden zijn op deze dag van 09.30
tot 12.00 uur. Wij rekenen erop dat
iedereen op tijd aanwezig is! De
kerstvakantie begint om 12.00 uur en
duurt tot 8 januari 2017.

Musicals groepen 1-6 (herhaling)
In verband met praktische overwegingen
en haalbaarheid van het gezamenlijk
inoefenen van de musical hebben wij
besloten de groepen voor de musicals
anders te verdelen. Groep 5-6 zal als
eerste hun musical op gaan voeren op
donderdag 16 maart. Unit 1 (groep 1
t/m 4) zal gezamenlijk een musical
opvoeren op donderdag 1 juni.
Wij vragen de ouders van groep 4 om
rekening te houden met de nieuwe
datum.

Oproep Unit 1
De leerkrachten van Unit 1 willen u
alvast informeren over enkele
activiteiten waarbij zij hulp nodig
hebben:
Dinsdag 24 januari 14.00 – 14.45 uur
Hulp bij het maken van voelkaarten
Dinsdag 14 februari 14.00-14.45 uur
Hulp bij de techniekkisten: Badzout
maken en kleuren bewegen

Aanspreekpunt overblijven
Na vele jaren de TSO verzorgd te
hebben, draagt Jeannie het stokje
over aan een nieuwe coördinator
voor de TSO: Diana de Haan. Diana is
afgelopen week op maandag en
dinsdag komen kennismaken met de
kinderen en er heeft inmiddels ook al
een overdracht plaatsgevonden.
Jeannie zal in de eerste periode na
de kerstvakantie zo nodig op de
achtergrond aanwezig zijn om vragen
van Diana te beantwoorden en
natuurlijk vindt er regelmatig een
overleg plaats met de schoolleiding.

Controle hoofdluis
Zoals gebruikelijk worden alle
leerlingen na de vakantie weer
gecontroleerd op hoofdluis. Via
klasbord zal de leerkracht van uw
kind u informeren over de dag
waarop de controle plaatsvindt. Wij
vragen u hiermee rekening te houden
door uw kind geen ingewikkelde
kapsels te geven en spaarzaam te
zijn met gel.

Nieuwe boekenkast
Zoals iedereen heeft kunnen zien,
hebben wij mooie nieuwe
boekenkasten in de schoolbieb. Wij
willen via deze weg Wendy en Casper
nog bedanken voor hun donatie!

Actie Jumbo (herhaling)
De Jumbo in Kaatsheuvel start in
januari met de actie: Sparen voor je
school. Tijdens de actieperiode
ontvangen klanten bij elke besteding
van € 10,00 een schoolpunt. De
verdiende punten worden omgezet in
een budget bij onze schoolleverancier. Wij willen sparen voor
materialen voor het themaonderwijs. Wij hopen dat u allemaal
mee wilt sparen voor onze school!

Maandag 20 februari 13.00 – 14.00 uur
Hulp bij het koken (soep maken)
Na de vakantie krijgen de leerlingen
weer een themabrief mee. Dan kunt u
zich op de gebruikelijke wijze
aanmelden.

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

Pagina 1 van 2

Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
Terugblik

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

Kerstwens

2016 loopt op zijn eind. Dat zorgt altijd Het team van de Krullevaar wenst jullie
voor een moment van bezinning over
allemaal hele fijne kerstdagen. Wij zien
wat was en wat komen gaat. Afgelopen jullie graag terug in het nieuwe jaar!
schooljaar gingen wij van start met
thematisch onderzoekend leren, omdat
wij het belangrijk vinden dat leerlingen
actief leren leren vanuit hun eigen
talenten. Verder willen wij gebruik
maken van de kracht van het verbinden
van de verschillende vakgebieden. Onze
leerlingen komen zo tot een grotere
diepgang in kennis over de onderwerpen
uit de thema’s. Van de eerste twee
thema’s hebben zowel de leerlingen als
het team enorm genoten. Ook vanuit u
als ouder hebben wij veel positieve
reacties mogen ontvangen. In de
komende periode zullen wij met het
team werken aan de “fine-tuning” van
het thema onderwijs.
Groep 5-6 is dit schooljaar gestart met
de pilot “I-pad en Gynzy”. De I-pads
hebben heel snel de harten veroverd
van onze leerlingen. Maar ook
onderwijskundig hebben zij inmiddels
hun meerwaarde bewezen. Zo kan een
leerkracht heel snel en gericht
leerlingen op weg helpen door extra
uitleg te geven waar nodig of een
leerling aan te sporen als het tempo
achterblijft.
Zoals u kunt zien staat de ontwikkeling
niet stil op de Krullevaar. Wij hebben
hierbij aandacht voor alle niveaus: de
leerling, de leerkracht, het team en de
ouders. Wij wensen u en onszelf een
inspiratievol 2017!

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