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

Agenda
september/oktober 2018
4 sept Informatieavond groep
4t/m8
12 sept koffietijd
21 sept Studiedag leerlingen
vrij
26 sept Kinderpostzegels
4 okt Welkomgesprek
9 okt Welkomgesprek
12 okt Fietsverlichtingsactie
15 t/m 19 okt Herfstvakantie
22 okt Koffietijd

Agenda buurthuis
Volgt

Welkom

Deze week heten we Jasmijn officieel
welkom op OBS de Krullevaar.

Verkeer rondom de school.

Wij willen graag weer even jullie
aandacht voor het verkeer rondom
school.
Opstartbrief
Afspraken die tijdens het halen en
Vorige week kreeg uw zoon/dochter de brengen zijn:
opstartbrief mee naar huis. Wij vinden • Eenrichtingsverkeer in de
het fijn als u deze brief invult en zo snel Schrevelstraat rondom de schooltijden.
mogelijk op school afgeeft.
Inrijden vanaf Schrevelstraat,
wegrijden via Pres. Kennedystraat. Let
Informatieavonden (herhaling)
op: dit is geen verplichte regel voor de
Donderdag 30 augustus was de
informatieavond van groep 1 t/m 3. Wij bewoners, maar voor de schoolgaande
bedanken de ouders die zijn gekomen, kinderen kan de straat daardoor veel
maar vonden het jammer dat er een erg overzichtelijker worden gemaakt.
• Haal als automobilist geen fietsers
lage opkomst was. Tijdens de
informatieavond van groep 4 t/m 8 op 4 (kinderen én ouders) in op de
Schrevelstraat.
sept. krijgt u een rondleiding van uw
eigen kind en kunt u bij de leerkracht • Rij stapvoets, er kunnen altijd
terecht met eventuele vragen. Er is een kinderen onverwacht oversteken.
• Nooit parkeren of stilstaan in of
inloop tussen 18.30 en 20.00 uur.
vlakbij de binnen- of buitenbocht bij de
ingang van school! Dit leidt tot
Oproep klassenouders
Er is tot 11 september de mogelijkheid buitengewoon onoverzichtelijke
om u aan te melden voor klassenouder. situaties voor kinderen die willen
oversteken.
Dit kunt u doen, door de brief in te
• Nooit dubbel parkeren, ook niet op of
leveren, die u heeft gekregen of via
langs de parkeerplaats net voor de
or@obsdekrullevaar.nl.
bocht in de Schrevelstraat. De reden is
Tevens zijn ze vanuit de Ouderraad op dat kinderen die er op de stoep lopen,
zoek naar iemand die de kascontrole
juist dáár behoefte hebben aan een
mee wil doen. Dit is naar schatting
goed overzicht van het verkeer op
eenmalig 1 a 2 uurtjes werk. Via
straat omdat ze daar oversteken,. Door
bovenstaand emailadres kunt u zich
daar dubbel te parkeren, blokkeert u
daar ook voor aanmelden.
dit overzicht.
• Bent u op de fiets? Ouders met
Oproep Luizenpluis.
fietsende kinderen uit groep 1 en 2
We hebben al jaren een clubje ouders
kunnen hun kind op de stoep laten
die elke woensdagochtend na de
fietsen. Als ouder bent u er dan wel
vakantie de kinderen op school
altijd verantwoordelijk voor dat uw
controleren op luizen. Wij zijn op zoek
kind niet botst met voetgangers of een
naar nieuwe ouders die hierbij willen
andere gevaarlijke situatie veroorzaakt.
ondersteunen.
• Parkeer uw auto niet zomaar op
Mocht je dit willen doen, graag
opritten van bewoners in de straat.
doorgeven op info@obsdekrullevaar.nl
• Wacht op het schoolplein, en niet op
de stoep ervoor. Zo hebben kinderen
Koffie-tijd
die wegfietsen, een beter overzicht. Dit
Wij vinden het fijn om met onze
geldt voor ouders van álle groepen.
ouder(s) in gesprek te zijn over het
• Soms halen anderen uw kind op. We
onderwijs en de opvoeding van onze
leerlingen. Wij nodigen u dan ook van merken dat juist deze mensen de regels
harte uit voor een kopje koffie/thee op niet kennen, en hun auto zo dicht
mogelijk bij het schoolhek parkeren.
woensdag 12 september om 08.30
uur. Locatie: Het Atelier U komt toch Wilt u daarom ook aan deze opa’s en
oma’s etc. vragen of zij zich s.v.p aan
ook?!
onze parkeerregels willen houden?

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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