Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 5 -6 - 1 9
Ja a rg a ng 5 , n u m me r 2 0 Laatste schooldag
We gaan dit mooie schooljaar natuurlijk
op een fantastische manier afsluiten.
Alle kinderen zijn daarom uitgenodigd
op donderdagavond 4 juli voor:
Een reis door Europa…

Ouderbedankmiddag (herh)
Op maandag 24 juni worden alle hulp
(groot)ouders uitgenodigd voor de
ouderbedankmiddag van 14.00-15.00
uur. Zet deze middag alvast in uw
agenda!
Uw kind krijgt hiervoor nog een
uitnodiging mee naar huis.

Jullie worden om 16.30 uur op school
ontvangen. Iedereen mag verkleed in
het thema “Een reis door Europa” naar Koffietijd
school komen.
19 juni staat er een koffietijd gepland.
Tijdens die koffietijd willen we graag
weten, hoe ouders staan in de
ontwikkelingen die afgelopen jaren
hebben plaatsgevonden op OBS de
Krullevaar en hoe ze dit de komende
jaren voor zich zien.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
sept/oktober 2019
19 juni
24 juni
25 juni
25 juni
2 juli
3 juli
4 juli
4 juli
5 juli

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

Agenda buurthuis
21 juni

Disco
(kinderactiviteit)
6/7 juli Timmerdorp
(kinderactiviteit)

Oudergesprekken
Op het einde van het schooljaar staan
er geen oudergesprekken ingepland.
Deze zijn facultatief voor deze periode.
Mocht de leerkracht behoefte hebben
aan een gesprek, zal deze u uitnodigen.
Mocht u als ouder behoefte hebben aan
Om het overzicht te houden is het niet een gesprek, kunt u dit natuurlijk altijd
de bedoeling dat de ouders mee het
kenbaar maken bij de leerkracht.
schoolplein op komen, de leerkrachten
Buurthuis
zullen de leerlingen opvangen. Om
Bericht vanuit het buurthuis:
18.40 zijn alle ouders welkom op het
schoolplein en om 19.00 sluiten we het Op zaterdag 6 en zondag 7 juli is er
weer een Timmerdorp bij Buurthuis
feest af.
Capelle!!
Avondvierdaagse
Wij gaan er weer een gezellig weekend
Komende week is het weer
van maken voor alle kids van 4 t/m 12
avondvierdaagse. We hebben gezien,
jaar.
dat er weer veel kinderen mee doen.
Het thema voor dit jaar is ‘Holland’ .
We willen iedereen er op wijzen, dat
Dus doe je ‘Hollandse outfit’ aan, zorg
het geen activiteit vanuit school is en
voor dichte schoenen, neem je hamer
dat de verantwoordelijkheid voor de
kinderen die avonden bij de ouders ligt. mee en kom gezellig timmeren, verven
en spelen.
Wij wensen iedereen veel
De zaterdag begint om 11.00 uur en zal
wandelplezier.
om 16.00 uur afgelopen zijn.
Sport- en spelbus.
De zondag begint ook om 11.00 uur en
Woensdag 19 juni en Woensdag 3 juli zal rond 15.00 uur worden afgesloten
staat vanaf 12.15 tot ±15.00 de sport- met een hapje & een drankje voor alle
en spelbus op het schoolplein. Alle
ouders en kinderen.
kinderen uit de buurt zijn van harte
welkom om te komen sporten en spelen Deelname kost € 10,00 p.p.
Voor eten, drinken en andere
onder begeleiding van Contour de
versnaperingen wordt gezorgd!
Twern!
Een uitnoding volgt hiervan nog via de
kinderen.

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