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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

Opstartbrief

situaties voor kinderen die willen
Deze week kreeg uw zoon/dochter de oversteken.
opstartbrief mee naar huis. Wij vinden • Nooit dubbel parkeren, ook niet op of
het fijn als u deze brief invult en zo snel langs de parkeerplaats net voor de
bocht in de Schrevelstraat. De reden is
mogelijk op school afgeeft.
dat kinderen die er op de stoep lopen,
Infoavonden (herhaling)
juist dáár behoefte hebben aan een
Tijdens de infoavonden krijgt u in groep goed overzicht van het verkeer op
1 t/m 3 informatie over de methoden enstraat omdat ze daar oversteken,. Door
het werken in deze jaargroepen.
daar dubbel te parkeren, blokkeert u
Tijdens de infoavond van groep 4 t/m 8 dit overzicht.
krijgt u een rondleiding van uw eigen
• Bent u op de fiets? Ouders met
kind en kunt bij de leerkracht terecht fietsende kinderen uit groep 1 en 2
met eventuele vragen. De infoavonden kunnen hun kind op de stoep laten
zijn gepland op:
fietsen. Als ouder bent u er dan wel
altijd verantwoordelijk voor dat uw
Datum
Groep
Tijd
kind niet botst met voetgangers of een
andere gevaarlijke situatie veroorzaakt.
14 sept.
1-2
18.30
• Parkeer uw auto niet zomaar op
14 sept.
3
19.30
opritten van bewoners in de straat.
• Wacht op het schoolplein, en niet op
19 sept.
4 t/m 8
18.30de stoep ervoor. Zo hebben kinderen
20.00
die wegfietsen, een beter overzicht. Dit
geldt voor ouders van álle groepen.
• Soms halen anderen uw kind op. We
Aanmelden TSO (herhaling)
merken dat juist deze mensen de regels
Vergeet niet om uw kinderen nog aan te niet kennen, en hun auto zo dicht
melden voor de TSO, mocht dit nog niet mogelijk bij het schoolhek parkeren.
gebeurd zijn. Ook voor incidenteel
Wilt u daarom ook aan deze opa’s en
overblijven dient uw zich aan te melden oma’s etc. vragen of zij zich s.v.p aan
www.kinderdagverblijfdeschat.nl.
onze parkeerregels willen houden?

Oproep klassenouders

U heeft vandaag een brief meegkregen ABC regels en afspraken
In ons leerlingen ABC staan de regels en
met een oproep voor de taak van
afspraken die voor de leerlingen
klassenouder.
Als u geïnteresseerd bent in de taak van gelden. In een extra bijlage bij deze
nieuwsbrief kunt u al deze afspraken
klassenouder, laat u dit dan voor
terug vinden.
maandag 11 september even aan de
leerkracht van uw kind weten door het
Klasbord
strookje in te leveren.
Elke groep is aangesloten op Klasbord.
Verkeer rondom de school.
Als u de inlogcode voor Klasbord al
• Eenrichtingsverkeer in de
ontvangen heeft, zou het fijn zijn als u
Schrevelstraat rondom de schooltijden. zich aanmeldt, zodat u belangrijke
Inrijden vanaf Schrevelstraat, wegrijden groepsinformatie niet mist.
via Pres. Kennedystraat. Let op: dit is
geen verplichte regel voor de bewoners,
maar voor de schoolgaande kinderen
kan de straat daardoor veel
overzichtelijker worden gemaakt.
• Haal als automobilist geen fietsers
(kinderen én ouders) in op de
We zitten ook op het web!
Schrevelstraat.
• Rij stapvoets, er kunnen altijd
kinderen onverwacht oversteken.
www.obsdekrullevaar.nl
• Nooit parkeren of stilstaan in of
www.facebook.com/obsdekrullevaar
vlakbij de binnen- of buitenbocht bij de
ingang van school! Dit leidt tot
buitengewoon onoverzichtelijke
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!

Pagina 2 van 2

