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2 6 -1 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 8 Medezeggenschapsraad
Afgelopen dinsdag kwam de MR bij
elkaar. Er werd gesproken over het
nieuwe concept, de open dagen,
ouderbetrokkenheid en de halfjaarlijkse
evaluatie van het jaarplan. Als deze
onderwerpen vragen bij u oproepen,
aarzelt u dan niet deze aan een van de
MR leden of de directie van de school te
stellen.

Ouderraad

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

Agenda
Februari/Maart 2017
03 feb.
06 feb.
07 feb.
09 feb.
14 feb.
16 feb.
21 feb.
22 feb.
24 feb.
27 feb.5 mrt.
3 mrt.
6 mrt.
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.

Leerlingraad
Bezoek bieb gr. 1-2
Kindertelefoon 5-8
Koffie-tijd
1ste rapport
10-min gesprekken
10-min gesprekken
Afsluiting thema 3
Kijkochtend
Carnavalsviering
Groep 1-8
Voorjaarsvakantie
Zwemtoernooi
Ouderraad
Open avond
Musical 5-6
Boomplantdag 7-8
Koffie-tijd

Agenda buurthuis
28 jan.

Game Kings XXL

Agenda buurthuis
vrijhoeve
24 jan.

Kinderbingo

In de bijeenkomst van de ouderraad is
het verloop van de worstenbrood actie
besproken. Van de opbrengst is een
gedeelte uitgegeven aan het opknappen
van het Atelier.
Verder zijn de ervaringen met de
sinterklaas- en kerstviering besproken.
En is er natuurlijk al vooruit gekeken
naar Carnaval en de open ochtend.

van het inschrijfformulier (zie
bijlage) voor 15 februari in te leveren
op school.

Nationale voorleesdagen
Om het belang van voorlezen nog
eens extra onder de aandacht te
brengen, worden in februari de
Nationale Voorleesdagen gehouden.
Maandag 6 februari gaan de
leerlingen uit groep 1-2 van 11.00 tot
11.45 uur naar de bieb. Een van de
medewerkers van de bieb leest dan
interactief het boek “De kleine
Walvis” aan onze leerlingen voor.

Groepsbespreking
Aan het einde van de CITO-toets periode
gaan we natuurlijk weer inventariseren
wat de opbrengsten van ons onderwijs
zijn. Daarom gaat juf Miep in de
komende twee weken in gesprek met
alle leerkrachten. Als er bijzonderheden
zijn m.b.t. uw zoon/dochter, zal de
leerkracht u hierover in het 10minutengesprek op de hoogte brengen.
De bijzonderheden op groepsniveau
worden meegenomen in het groepsplan
van de leerkracht. Op deze manier
stemmen wij het onderwijsaanbod zo
goed mogelijk af op de behoefte van
onze leerlingen.

Leerlingraad
Aanstaande vrijdag komt ook de
leerlingraad bij elkaar. We gaan dan
bekijken of de ideeën vanuit de vorige
bijeenkomst goed opgepakt zijn. Verder
bespreken we de verschillen die de
leerlingen ervaarden in het optreden
van leerkrachten. Wat ervaren zij nu?
En hoe kan het nog beter? En tenslotte
gaan we bekijken welke ideeën zij
hebben voor de open dag.

Schoolzwemtoernooi
Op vrijdag 3 maart organiseert de
Waalwijkse zwemvereniging het
schoolzwemtoernooi voor alle leerlingen
uit het basisonderwijs met minimaal
zwemdiploma A. Ook onze leerlingen
kunnen zich opgeven door het strookje

Actie Jumbo
Wat fijn om te zien dat onze school
al 1071 punten bij elkaar gespaard
heeft. Wij staan hiermee maar liefst
op de 3e plaats in het punten
overzicht! Blijf doorsparen allemaal
want hoe groter het aantal punten
hoe hoger het bedrag dat wij mogen
besteden aan leuke materialen voor
onze leerlingen. De actie loopt nog
tot en met 14 februari.

Schoolvakanties 2017-2018
Hierbij willen wij u alvast informeren
over de schoolvakanties voor het
schooljaar 2017-2018.
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!
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