Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
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Jaargan g 5 , n ummer 2 1 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...
Jullie worden om 16.30 uur op school
ontvangen. Iedereen mag verkleed in
het thema “Een reis door Europa” naar
school komen.

- Resultaten
- Speerpunten 2018-2019
- Schoolplan 2019-2023
- Speerpunten 2019-2020

Informatie voor volgend schooljaar
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

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

Agenda
sept/oktober 2019
2 juli
3 juli
4 juli
4 juli
5 juli

Musical gr 7/8
Doorschuif ochtend
Middag vrij
Eindejaarsfeest
(avond)
Laatste schooldag,
middag vrij

Agenda buurthuis
6/7 juli

Timmerdorp
(kinderactiviteit)

Groep 1/2 gymt op donderdagmiddag in
de speelzaal. Wilt u uw kind voor de
gymlessen gymschoenen (liefst met
klittenbandsluiting) meegeven? De
gymschoenen blijven op school. 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
Om het overzicht te houden is het niet (geen zwarte zool) en een korte broek
met T-shirt of gympakje bij hebben.
de bedoeling dat de ouders mee het
schoolplein op komen, de leerkrachten A4 Map 4rings.
zullen de leerlingen opvangen. Om
Om alle papieren van de leerlingen
18.40 zijn alle ouders welkom op het
netjes te bewaren en te voorkomen dat
schoolplein en om 19.00 sluiten we het alles in de laatjes door elkaar ligt,
feest af. Donderdagmiddag zijn alle
willen we vragen of alle leerlingen van
kinderen vrij, zodat ze in de avond op groep 4 t/m 8 een A4/4rings map mee
school kunnen zijn. De kinderen van
willen nemen in de eerste weken van
groep 3 t/m 8, mogen de volgende dag het schooljaar. Extra werkbladen,
een uurtje later op school zijn.
bladen van leeslink en overige werk kan

Sport- en spelbus.

daarin dan bewaard worden.

Woensdag 3 juli staat voor dit laatste Heb je al een map op school liggen, die
mee kan naar het volgende jaar, hoef
keer dit schooljaar van 12.15 tot
je er natuurlijk geen mee te nemen.
±15.00 de sport- en spelbus op het
schoolplein. Alle kinderen uit de buurt Nieuws van de TSO de schat.
zijn van harte welkom om te komen
We zijn de laatste periode bezig
sporten en spelen onder begeleiding van geweest met de rust terug te brengen
Contour de Twern!
bij de TSO. Zijn er zaken die spelen
geef deze aan, dan kunnen we daar op
in spelen.
In de bijlage bij de nieuwsbrief een
brief vanuit de TSO over de tarieven
etc. voor het komende schooljaar.

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

Onderwijskundige nieuwsbrief.
Vrijdag 5 juli gaat er een
onderwijskundige nieuwsbrief mee,
waar we in gaan op:

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

