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Jaargan g 5 , n ummer 1 9 Inspectiebezoek 28 mei
28 mei is de onderwijsinspectie op
bezoek geweest bij OBS de Krullevaar.
Dit bezoek was in het kader van de
bestuursinspectie, waarbij gekeken
wordt of het bestuur voldoende zicht
heeft op de kwaliteit van de scholen.
Op OBS de Krullevaar is de
basiskwaliteit op orde. De inspecteur
sprak over een positief beeld van de
school, met een goed pedagogisch
klimaat. Vanuit de kinderen werd
aangegeven, dat je “echt” gezien
wordt. Daarnaast kregen we nog wat
ontwikkeltips, om ons onderwijs nog
beter vorm te geven. Deze
ontwikkeltips worden meegenomen in
het schoolplan. In de onderwijskundige
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
nieuwsbrief van juli, zal meer ingegaan
5161 AE Sprang-Capelle
worden op het inspectiebezoek.
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda

2 juli
3 juli
4 juli
4 juli
5 juli

pinksterdag (vrij)
Koffietijd
Ouderbedankmiddag
Rapport
Studiemiddag
(leerlingen middag
vrij)
Musical gr 7/8
Doorschuif ochtend
Middag vrij
Eindejaarsfeest
(avond)
Laatste schooldag,
middag vrij

Woensdag 5 juni staat vanaf 12.15 tot
±15.00 de sport- en spelbus op het
schoolplein. Alle kinderen uit de buurt
zijn van harte welkom om te komen
sporten en spelen onder begeleiding van
Contour de Twern!

21 juni
6/7 juli

Verkeerssituatie rondom school.
We willen iedereen vragen om met het
halen en brengen van de kinderen te
letten op de verkeerssituatie.

2de

Agenda buurthuis
Disco
(kinderactiviteit)
Timmerdorp
(kinderactiviteit)

We zitten ook op het
web!

Vanuit de gemeente Waalwijk wordt er
dit jaar een nieuw festival
georganiseerd, want wat is er mooier
en fijner dan samen in beweging
komen! Sporten, bewegen, zingen,
muziek maken of dansen. Op het
nieuwe Go Waalwijk Festival, dat plaats
zal vinden op zondag 25 augustus, is
dat allemaal te vinden in de Stadstuin
aan de Hooisteeg en op het
Raadhuisplein. Voor het Go Waalwijk
Festival is een speciaal Go-lied
gecomponeerd, waarop iedereen kan
meedansen. Van het lied en de dans is
een videoclip gemaakt en een virtuele
dansles. Deze videoclip is op YouTube
te vinden.
https://www.youtube.com/watch?v=N3
3LWsxZ_-I

Sport- en spelbus.

sept/oktober 2019
10 juni
19 juni
24 juni
25 juni
25 juni

Go waalwijkfestival

Ouderbedankmiddag
Op maandag 24 juni worden alle hulp
(groot)ouders uitgenodigd voor de
ouderbedankmiddag. Zet deze middag
alvast in uw agenda!
Uw kind krijgt hiervoor nog een
uitnodiging mee naar huis

Inleveren rapportmap

-

Blijf niet staan in de bocht voor
de school, dit geeft
onoverzichtelijke situaties.

-

Ga niet op de stoep staan met
uw auto, daardoor hebben de
kinderen onvoldoende zicht
met oversteken.

-

Parkeer niet dubbel

We weten dat de straat smal is en er
vaak niet voldoende
parkeergelegenheid is. Toch vragen wij
u om hier rekening mee te houden,
zodat de verkeersituatie rondom school
veilig blijft.

25 juni gaan wij alweer het laatste
rapport van dit jaar meegeven. Mocht u
de rapportmap nog niet ingeleverd
hebben, graag zo snel mogelijk. De
leerkrachten kunnen dan het laatste
rapport in orde gaan maken.

www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar

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

