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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 2 Speurtocht voor ouders
Afgelopen dinsdag sloten wij het thema
communicatie af met een speurtocht
door de school. Onze leerlingen vonden
het leuk om u te laten zien, horen en
voelen welke kennis zij in de afgelopen
weken opgedaan hadden. Namens onze
leerlingen bedankt voor uw
belangstelling!

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Februari/Maart 2017

27 feb.5 mrt.
6 mrt.
8 mrt.
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.

Carnavalsviering
Groep 1-8
Voorjaarsvakantie
Ouderraad
Plusklas
Open avond
Musical 5-6
Boomplantdag 7-8
Koffie-tijd

Agenda buurthuis
25 feb.
5 april

Carnavalsoptocht
Paasknutsel

Agenda buurthuis
vrijhoeve
27 feb.
24 mrt.

Op vrijdagmiddag 24 februari viert
onze school Carnaval. Het thema is
dit jaar: “Hedde um oak dur” Alle
leerlingen worden om 13.00 uur bij
het buurthuis verwacht. Om 15.00
uur is het feest voorbij en mag
iedereen weer opgehaald worden.

Musical groep 5-6

Telefoon:
0416-311778

24 feb.

Carnaval (herhaling)

Kijkochtend 22 februari
Gisteren was onze jaarlijkse
kijkochtend. Aan belangstelling geen
gebrek! Het was fijn om te merken dat
er zoveel ouders en opa’s en oma’s
kwamen kijken in de klas. Wij hopen
dat u op deze manier een nog beter
beeld heeft gekregen van het onderwijs
op de Krullevaar. En dat u genoten
heeft van uw deelname aan een
Kanjerles of leercircuit, of gewoon van
het kijken naar uw (klein)kind(eren).

De leerlingen van groep 5-6 zijn
inmiddels druk bezig met het
instuderen van hun musical “Het
geheim van Baltus Baay”. Op
maandag en vrijdag horen wij al
stoere zeemansliederen door de
school galmen. Maar ook zachte
geluiden als het ruisen van de zee.
Wij wachten vol spanning af…
Op donderdag 16 maart mogen alle
leerlingen van onze school (en de
kinderen van ’t Turfke) genieten van
deze musical. De avondvoorstelling
begint om 19.00 en is bedoeld voor
de ouders, opa’s en oma’s van de
leerlingen uit groep 5-6. Het is fijn
als kleine broertjes en zusjes die
avond rustig op schoot mee kijken.
Als uw kind dit nog niet aankan,
vragen wij u om een andere oplossing
te zoeken.

Carnavalsmiddag
Kinderdisco

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Leerkracht plusklas stelt zich voor

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

Graag wil ik mij, als leerkracht voor de
Plusklassen, aan u voorstellen. Ik ben
Caren Derksen, 28 jaar en woonachtig in
Tilburg. Sinds 2011 ben ik werkzaam in
het onderwijs en sinds 2013 voor
stichting Bravoo. Naast de Plusklas ben
ik werkzaam op OBS de Touwladder /
OBS de Start.
In 2016 heb ik mijn master SEN
afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik
mij voornamelijk gericht op het
oplossingsgericht coachen en begeleiden
van leerlingen en collega’s. Ik ben dan
ook afgestudeerd op de richting
begeleiden. Met mijn coachende rol kan
ik optimaal aansluiten bij de
onderwijsbehoefte van meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
Vanaf de voorjaarsvakantie komt de
plusklas op woensdagochtend op de
Krullevaar bijeen. Ik kijk uit naar de
vele leuke, leerzame en uitdagende
momenten met de leerlingen in de
Plusklas!

Voorjaarsvakantie
Wij wensen jullie alvast een hele fijne,
feestelijke voorjaarsvakantie toe en
zien jullie graag weer terug op maandag
6 maart.

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