Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
2 6 -5 - 1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 2 Aanleg verkeersplein
Gisteren zijn enkele ouders en opa’s
fanatiek aan de slag gegaan met het
aanleggen van een verkeersplein op
onze speelplaats. Komende week
maandag en woensdag wordt het
verkeersplein afgemaakt. Als u mee wilt
helpen, bent u van harte welkom.
Namens het team en de kinderen van de
Krullevaar alvast een dikke dank je wel!

Informatieavond 30 + 31 mei
Deze week krijgt uw zoon/dochter
een uitnodiging mee naar huis voor
de informatie avonden. Wanneer u
kinderen heeft in meerdere groepen,
hoeft u maar 1x te komen.

Gastles bureau Halt
Groep 7-8 krijgt maandag een gastles
van bureau Halt over “de invloed van
een groep” in relatie tot sociale
weerbaarheid.

Plusklas
Donderdag 2 juni komt de plusklas
weer bij elkaar. Zij gaan dan
onderzoeken hoe dieren eten. Wij
wensen hen weer een inspirerende
bijeenkomst toe.

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

Koffie-tijd

Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Mei/Juni 2016
30 mei
30 mei

Start toetsweek
Informatie avond
Groep 5-8
31 mei
Informatie avond
Groep 1-4
2 juni
Koffie-tijd
Plusklas
3 juni
Keuze-uur
6 juni
BVL-vergadering
7 juni
Verkeersdag gr 1-8
9 juni
Inloop kwartier
10 juni
Keuze-uur
13-17 juni Vakantie
15-17 juni Avond 3-daagse
22-24 juni Kamp groep 8
28 juni
Leerlingraad

Agenda Buurthuis
4 juni
2 juni
9 juni

Capelse tuin
Sport na school
Sport na school

Uitslag Eind-toets groep 8
Eind vorige week kwamen de uitslagen
van de IEP Eind-toets online. Wij waren
erg benieuwd naar de resultaten
hiervan.
Het landelijk gemiddelde was 80 en
wij scoorden daar als school netjes
boven met 82.
Opnieuw een bevestiging van de
kwaliteit van ons onderwijs. Dat mag
gevierd worden. Team en leerlingen,
wij zijn trots op jullie!

Toetsweek
De komende twee weken zullen alle
leerlingen van groep 1-6 weer aan de
slag gaan met de halfjaarlijkse CITO
toetsen. Wij zullen de resultaten
hiervan op een van de studiedagen in
juni evalueren. Onze bevindingen
gebruiken wij om het onderwijs aan te
passen aan de behoeftes van de groepen
en van individuele leerlingen. Zo kunnen
wij in het nieuwe schooljaar meteen
goed van start.

Ik nodig u van harte uit voor het
koffie-tijd moment op donderdag 2
juni vanaf 08.30 uur. Als u vragen
heeft over het onderwijs op onze
school of de opvoeding van uw kind
dan gaan wij graag met u in gesprek.
Natuurlijk onder het genot van een
kopje koffie of thee. Tijdens de
koffie-tijd is er ook volop
gelegenheid om met andere ouders
van gedachte te wisselen. Een
gezellig moment, dus loop even
binnen.

Keuze uur
Op 3 juni gaat de laatste ronde van
het keuze uur van start. Wij kunnen
hierbij nog extra handen gebruiken.
Stuur een mail aan
nbartels@obsdekrullevaar.nl als u
mee wilt helpen.
Onze leerlingen genieten iedere keer
weer met volle teugen van een leuke
activiteit naar keuze. Wij zijn erg
benieuwd naar de mooie werkstukken
die onze leerlingen deze keer zullen
maken. Natuurlijk laten wij u hiervan
meegenieten. Houd onze facebook
pagina in de gaten.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Naschools leesavontuur
Laat uw kind meegaan op leesavontuur!
Volgend schooljaar vinden er workshops
plaats met allerlei leuke activiteiten in
het kader van de leesbevordering. Een
uitgebreide uitleg stond in de brief die
uw kind twee weken geleden mee naar
huis kreeg. Vergeet u niet uw kind op te
geven door een mail te sturen naar
cvzoest@obsdekrullevaar.nl?!

Inleveren

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

Als u nog zwarte bakken van de
plantenactie in uw bezit heeft, zou u
deze dan op school willen inleveren?
Dan kunnen wij ze terugbrengen naar de
kweker.
Denkt u ook aan het retourneren van de
schoolshirts? Leerlingen die meedoen
aan de Avond 3-daagse krijgen hun shirt
in week 23 weer mee naar huis.

Aanwezigheid directeur
Agnes werkt de komende week op
woensdag. Zij zal daarom op vrijdag
niet aanwezig zijn.

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