Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
2 3 -3 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 5 Boomfeestdag
Op woensdag 22 maart namen de
leerlingen van groep 7-8 deel aan de
activiteiten rondom de Boomfeestdag
met als thema “bomen verbinden”.
Allereerst kregen de leerlingen een
rondleiding in het natuurgebied rondom
de “Eendenkooi” in Waspik. Verder
konden zij actief aan de slag met het
maken van een vogelhuisje en allerlei
educatieve spellen.

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

Agenda
April / Mei 2017
4 april
6 april
10 april
13 april
14 april
17 april
18 april

MR
Verkeersexamen 7-8
Start Entree gr 7
Schoolfotograaf
Leerlingraad
2de Paasdag vrij
Start Eindtoets gr 8
Ouderraad
20 april
Koffie-tijd
Afscheid juf Miep
21 april
Koningsspelen 1-8
22 april
Start meivakantie
7 mei
Einde meivakantie
9 mei
Praktijk examen
Verkeer 7-8
Verkeersmiddag
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
5 april

Paasknutsel

Agenda buurthuis
vrijhoeve
24 mrt.

Kinderdisco

Open dagen
Tijdens de open dagen van 22 februari
en 16 maart kregen wij maar liefst 6
nieuwe gezinnen op bezoek! Wij vinden
het fijn om te zien dat er zoveel
belangstelling is voor onze school.

Scholenbezoek
Op maandag 27 maart krijgt onze school
weer bezoekers die graag inspiratie op
willen doen met betrekking tot lesgeven
met oog voor de 21ste eeuwse
vaardigheden. Dit maal komen er twee
medewerkers van Scala kijken naar de
pilot I-pad en Gynzy.

Opstart Torteltuin
En eindelijk is het dan zover. Onze
leerlingen kunnen op de vrijdagen weer
hun hart ophalen in de Torteltuin. Het
Torteltuinteam heeft de tuin al bemest
en omgespit zodat de leerlingen lekker
aan de slag kunnen.
Natuurlijk mogen zij ook deze keer
allemaal een eigen aardappel poten.
Verder heeft de werkgroep goed
nagedacht over de verschillende soorten
groenten die de leerlingen in hun
klassenvak mogen gaan verbouwen. Als
alles volgens planning gaat, kan er nog
voor de zomervakantie een heerlijke
salade uit eigen tuin gemaakt worden.

Heeft u zich nog niet opgegeven om
te helpen in de tuin? Geen punt u
kunt gewoon aansluiten! Op vrijdag
31 maart zijn alle hulpouders van
harte welkom tijdens de opstart
bijeenkomst. Vergeet u niet om een
agenda mee te brengen zodat er in
overleg een planning gemaakt kan
worden!?

Bezoekers musical groep 1-4
Omdat er in groep 1 t/m 4 zoveel
leerlingen zitten en wij slechts een
beperkt aantal zitplaatsen
beschikbaar hebben, gaan wij het
publiek voor de avondvoorstelling
beperken tot de ouders van de
leerlingen en eventuele broertjes en
zusjes. Toch willen wij ook de opa’s,
oma’s en andere belangstellenden in
de gelegenheid stellen om de musical
te bezoeken. Wij nodigen hen dan
ook van harte uit voor de
ochtendvoorstelling van 10.30 uur.
Wij vragen u dit alvast door te geven
aan uw familieleden zodat zij
hiermee rekening kunnen houden in
hun agenda.

Schooltijden
Iedere ochtend om 08.20 uur en
iedere middag om 12.50 uur gaan
onze deuren open. Een vlotte
binnenkomst voor alle leerlingen
betekent dat de lessen op tijd
kunnen beginnen. Dat vinden wij
heel belangrijk! Helaas zien wij de
laatste weken weer regelmatig
leerlingen te laat op school komen!
Wij willen u vragen om uw kind te
helpen om op tijd (voor de tweede
zoemer) in de klas te zitten. Alvast
bedankt!

Koffie tijd
Tijdens het afgelopen koffie-tijd
moment konden de aanwezige ouders
aan de jeugdverpleegkundige vragen
stellen over de voeding en de
gezondheid van de kinderen. Het was
een fijne bijeenkomst!

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

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778

ACW’66 Nodigt alle basisschoolleerlingen uit voor kennismakingstrainingen. ACW is een
atletiekvereniging waar je onder
begeleiding van gediplomeerde
trainers/sters op een ontspannen
manier kunt kennis maken met spel en
sport. De kennismakingstrainingen zijn
voor de basisscholen van de gemeente
Loon op Zand en Waalwijk op
maandagavonden: 27 maart, 3 april en
10 april van 18:30 uur tot 19:30 uur.
Je vindt de atletiekbaan aan de
Olympiaweg, achter de nieuwe sporthal
de Zeine.
Wil je meer weten of opgeven, dan kun
je bellen met Truus Joosten, tel: 0416278230 of gt.joosten@home.nl .

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

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