Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
2 5 -8 - 1 7
Ja a rg a ng 4 , n u m me r 1

Welkom
We hebben allemaal kunnen genieten
van een heerlijke vakantie en vinden
het fijn om iedereen weer op 28
Augustus terug te zien op school! We
hopen er met elkaar een fantastisch
jaar van te maken.

Aanmelden TSO

wensen hen een fijne tijd op onze
school.

Geboren
In de vakantie kreeg Lucas Versteeg er
een zusje bij. Wij willen de familie
graag feliciteren met de geboorte van
Ize.

Inlooptijd

Vergeet niet om uw kinderen nog aan te
’s Morgens beginnen de lessen om 08.30
melden voor de TSO, mocht dit nog niet
uur en ’s middags om 13.00 uur. Tien
gebeurd zijn. Ook voor incidenteel
minuten voor aanvang van de les gaat
overblijven dient uw zich aan te melden
de deur open. De kinderen mogen dan
www.kinderdagverblijfdeschat.nl.
naar binnen. Als de tweede zoemer
gaat, gaan de klassendeuren dicht.
Belangrijke Data

schooljaar 2017-2018
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Augustus/sept. 2017
28 aug Eerste schooldag
5 sept
MR vergadering 1
13 sept Studiedag: Leerlingen
vrij
14 sept Infoavond groep 1t/m3
18 sept OR 1
19 sept Infoavond groep 4t/m8
21 sept Koffietijd
27 sept Kinderpostzegels

Agenda buurthuis
26 aug. Capelse storm

 Studiedag
13 september 2017
 Herfstvakantie
16 oktober - 20 oktober 2017
 Studiedag
14 november 2017
 Vrije middag
21 en 22 december 2017
 Kerstvakantie
25 december 2017 - 5 januari 2018
 Voorjaarsvakantie
12 februari - 16 februari 2018
 Pasen
2 april 2018
 Studiedag
3 april
 Vrije middag
20 april 2018
 Meivakantie
23 april - 4 mei 2018
 Schoolreis
9 mei ook de middag (woensdag)
 Hemelvaart
10 en 11 mei 2018
 Pinksteren
21 mei 2018
 Vrije middag
5 en 6 juli 2018
 Zomervakantie
 9 juli - 18 augustus 2018

Gebruik ingang
Om de binnenkomst van leerlingen zo
goed mogelijk te laten verlopen, vragen
wij alle leerlingen van Unit 1 om de
hoofdingang te gebruiken en de
leerlingen van Unit 2 kunnen via de zijingang bij de fietsenstalling naar
binnen komen.
De gangen voor de klassen zijn vrij
smal. Wij vragen u daarom geen
buggy/kinderwagen mee de gang in te
nemen. Het is fijn als u deze even
buiten of in de hal “parkeert”.
De peuterspeelzaal zal de zij-ingang
aan de andere kant van de school in
gebruik nemen.

Materiaal groep 3
De leerlingen van groep 3 mogen aan de
start van het schooljaar een eigen etui
meebrengen naar school. De overige
materialen krijgen zij van de
leerkracht.

Gym

Op donderdagmiddag heeft groep 1-2
gymles in de speelzaal. De kinderen
mogen hun gymkleren in een tasje aan
de kapstok hangen. Gymschoenen
(liefst met klitteband)gaan in een mand
Vrijdagmiddag 9 februari 2018 en
vrijdagochtend 20 april 2018 zijn beide en blijven op school
verplichte schooldagen voor de
kleuters. Wij vinden het belangrijk dat
We zitten ook op het web!
de kleuters deze dagen het
Carnavalsfeest en de Koningsspelen
www.obsdekrullevaar.nl
meevieren

Nieuwe leerlingen

www.facebook.com/obsdekrullevaar

Een speciaal welkom aan de leerlingen
die deze maand op school beginnen. Wij
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De groepen 3 t/m 8 gaan op
donderdagmiddag gymmen in het
sportcentrum in Waspik. De leerlingen
worden met de bus vervoerd. Uw
zoon/dochter moet dan gymschoenen
(geen zwarte zool) en een korte broek
met T-shirt of gympakje bij hebben.

Infoavonden

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

Tijdens de infoavonden krijgt u in groep
1 t/m 3 informatie over de methoden en
het werken in deze jaargroepen.
Tijdens de infoavond van groep 4 t/m 8
krijgt u een rondleiding van uw eigen
kind en kunt bij de leerkracht terecht
met eventuele vragen. De infoavonden
zijn gepland op:
Datum

Groep

Tijd

14 sept.

1-2

18.30

14 sept.

3

19.30

20 sept.

4 t/m 8

18.3020.00

Verjaardagen
In groep 1/2 mogen ouders aanwezig
zijn bij het vieren van de verjaardag
van hun kind in de klas.
Vanaf groep 3 worden de verjaardagen
alleen gevierd met de kinderen van de
klas. Ouders zijn hier dus niet meer bij
aanwezig.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!
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