Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
2 3 -6 - 1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 4 Kamp groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn op dit
moment aan het genieten van het
schoolkamp. Zij hadden gisteren een
heerlijke dag met als afsluiting een
spooktocht. Die was precies “eng
genoeg”. Er werd lekker gegild en
gegriezeld. Wij hopen dat het weer nog
even mee wil werken en dat zij ook van
de laatste twee dagen zullen genieten.

Welkom
Na de junivakantie is Jack Kempkes
gestart in groep 1. Wij wensen hem een
fijne tijd op de Krullevaar.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Juni/Juli 2016
22-24 juni Kamp groep 8
28 juni
Leerlingraad
30 juni
Koffie-tijd
Brugklas-dag gr.8
4 juli
Ouderraad
7 juli
Plusklas
11 juli
OuderbedankMiddag
12 juli
Rapport
19 juli
Musical groep 7-8
Afscheidsavond 8
20 juli
Doorschuif ochtend
21 juli
Middag vrij 1-8
LSD-Feest
22 juli
Middag vrij
25 juli – 2 sept. Zomervakantie
5 sept.
Eerste schooldag

Agenda Buurthuis
4 juni
2 juni
9 juni

Capelse tuin
Sport na school
Sport na school

Leerlingraad
Het schooljaar zit er al weer bijna op.
Ter afsluiting nog één bijeenkomst met
de zittende leerlingraad. Wij gaan het
jaar evalueren en zullen samen vooruit
kijken naar volgend jaar. Welke ideeën
kunnen we meenemen richting het
thematisch onderwijs en het werken met
IPads op school? En welke tips hebben
zij voor de leden van de nieuwe
leerlingraad?

Koffie-tijd
Het laatste koffie-tijd moment van dit
schooljaar staat gepland op donderdag
30 juni om 08.30u. U bent allemaal
weer van harte welkom om onder het
genot van een kopje koffie of thee met
elkaar in gesprek te gaan. Dus blijf niet
met uw vragen bij de poort staan en
loop even binnen!

Bezetting groep 7-8
Juf Ilse heeft op vrijdag 1 juli haar
laatste studiedag. Zij zal deze dag
vervangen worden door Juf Senne.

Brug naar de brugklas-dag
De overgang van het basisonderwijs naar
het middelbaar onderwijs is er één die
indruk kan maken op de leerlingen van
groep 8. Van de veilige omgeving van
hun oude school waar ze precies weten
wat er van hen verwacht wordt en waar
zij de oudste leerlingen zijn, naar de
middelbare school waar alles anders,
groter, sneller en indrukwekkender is en
waar zij in één keer als brugpieper weer
onderaan de ladder staan.
Daarom nemen onze leerlingen uit groep
8 op donderdag 30 juni deel aan de brug
naar brugklas-dag die georganiseerd

wordt door jongerencentrum Tavenu.
Zij zullen deze dag allerlei workshops
volgen om hen voor te bereiden op
de overstap. De leerlingen van groep
8 moeten deze dag een lunchpakket
meebrengen en zullen pas om 15.30u
weer terug zijn op school. De
leerlingen van groep 7 worden op
deze dag opgevangen in groep 4-6.

Nieuws uit groep 1-2
De laatste weken van het schooljaar
staan in het teken van het thema
“eten”. Zo is er een heus restaurant
in de klas en kunnen de leerlingen
lekker experimenteren met allerlei
voedingsmiddelen. Vandaag leerden
de kinderen de “f” van fruit. Wij
willen u vragen om ook thuis weer op
zoek te gaan naar voorwerpen voor
onze lettertafel.

Studiedag nieuws
Tijdens de studiedag op 13 juni heeft
het team het jaarplan geëvalueerd
en hebben zij de opbrengsten
geanalyseerd en op kwaliteit
besproken. Er is gekeken naar wat
onze leerlingen op individueel niveau
en op groepsniveau nodig hebben om
te excelleren. Deze gegevens worden
meegenomen in de overdracht.
Op 14 juni is het team aan de slag
gegaan met het vormgeven van het
eerste thema voor volgend schooljaar
(Nederland). Hierbij hebben wij
ontdekt dat het fijn is om de thema’s
van vakantie tot vakantie te laten
lopen. Wij vonden 5 weken erg kort
om een thema goed uit te kunnen
diepen. Verder hebben wij afspraken
gemaakt over alle randvoorwaarden.
In de onderwijskundige nieuwsbrief
zullen wij hierop uitgebreid
terugkomen. Wij vinden het fijn om
onze ideeën met u te delen, dus
vraag ons gerust naar meer
informatie of bezoek het koffie-tijd
moment.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Afstuderen juf Agnes
Zoals u allemaal weet volgde juf Agnes
afgelopen jaar een verdiepingsopleiding
voor vakbekwaam schoolleider. In de
vakantie heeft zij haar studie met goed
gevolg afgerond.

Inleveren rapportmappen
Binnenkort krijgt uw kind weer een
rapport mee naar huis. Wij willen u
vragen om de rapportmappen zo snel
mogelijk op school in te leveren zodat
de leerkracht het rapport in orde kan
maken.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

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