Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
3 0 -6 - 1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 5 Leerlingraad
De leerlingraad had een geweldig leuk
jaar met als hoogtepunt de opening van
het Pannaveldje met RKC.
Zij hebben ook meegedacht over enkele
thema’s waaraan zij volgend schooljaar
graag zouden willen werken. Vooral de
thema’s sporten en het weer leken hen
interessant.
Het samenwerken aan één thema
binnen de bovenbouw unit lijkt hen een
mooie kans. Zij vinden het fijn om meer
keuze te hebben bij het maken van
groepjes en ook het begeleiden van
jongere leerlingen lijkt hen leuk. De
jongere leerlingen, op hun beurt, geven
aan dat ze het fijn vinden om veel te
OBS de Krullevaar
kunnen leren van de oudere leerlingen.
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Agenda
Juni/Juli 2016
4 juli
7 juli
11 juli
12 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
25 juli –
5 sept.

Ouderraad
Plusklas
OuderbedankMiddag
Rapport
Musical groep 7-8
Afscheidsavond 8
Doorschuif ochtend
Middag vrij 1-8
LSD-Feest
Middag vrij
2 sept. Zomervakantie
Eerste schooldag

Agenda Buurthuis
25 & 26 juli Playa Capelle

Koffie-tijd
Tijdens het laatste koffie-tijd moment
van dit schooljaar is gesproken over het
thematisch werken in de middag. We
hebben het gehad over het thema
Nederland en de mogelijkheden die dit
biedt. Agnes heeft aangegeven dat bij
het uitwerken van het thema gebleken
is dat 5 weken toch vrij kort is en dat
het team er nu voor gekozen heeft om
de thema’s van vakantie tot vakantie te
laten lopen (steeds ongeveer 7 weken).
Ook kwam de vraag of de school zou
gaan sluiten bij afnemende
leerlingaantallen. Hiervan is natuurlijk,
zoals in een eerdere brief uitgelegd,
absoluut geen sprake.
Integendeel. We hebben er als team
enorm veel zin in om met het nieuwe
concept aan de slag te gaan! We
verwachten dat het enthousiasme van
onze leerlingen en hun ouders juist in
extra aanmeldingen zal resulteren. Zegt
het voort, zegt het voort…

Ouderraad
Aanstaande maandag staat de
ouderraad bijeenkomst gepland. Onder
het genot van een hapje en een drankje
zal het schooljaar feestelijk afgesloten
worden. Bedankt voor jullie
inspanningen allemaal!

Bezetting groep 1-2
Juf Chantal zal woensdag 6 juni niet
in de klas te vinden zijn. Zij wordt
vervangen door Juf Dunja.

Plusklas
Meneer Nils zal op donderdag 7 juli
het schooljaar afsluiten met de
plusklas. Het thema is “dieren en hun
voeding”.

Nieuws uit groep 1-2
Onze jongste leerlingen zijn druk aan
de slag met het thema eten. Op
donderdag 7 juli gaan de kinderen
pannekoeken bakken in de klas.
Hierbij is de hulp van enkele papa’s
of mama’s meer dan welkom.
Een week later, op 14 juli, zullen
onze kleuters een gezellig terras
openen op het schoolplein. Zij gaan
dan samen met de peuters alle
gasten voorzien van iets lekkers.
Hierover is eerder deze week een
brief mee naar huis gegaan.
Op donderdag 14 juli mogen alle
kleuters wat materiaal mee naar huis
nemen om samen met u schoon te
maken. Vergeet u niet om een grote
tas mee te nemen?

Ouderbedankmiddag
Op maandag 11 juli worden alle hulp
(groot)ouders vanaf 13.00 uur
uitgenodigd voor de
ouderbedankmiddag. U krijgt
hierover nog een brief.

Afstuderen Juf Ilse
Juf Ilse heeft vorige week donderdag
te horen gekregen dat zij geslaagd is
voor haar Master SEN. Wij willen haar
van harte feliciteren met deze
prestatie!

We zitten ook op het web!

MR
Ook de MR heeft nog een laatste
bijeenkomst geplan staan. Hun agenda
is nog goed gevuld met: het nieuwe
concept, taakbeleid, jaarplan, vakantie
rooster en de schoolgids.

www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn week-end!
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