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Thema afsluiting AAAO

De afsluiting van dit thema heeft op
verschillende manieren plaats
gevonden.
Groep 1/2 heeft dit thema afgesloten
met een mooie voorstelling van “De
sprookjesboom”.
Groep 3/4 heeft dit thema ook
afgesloten met een voorstelling “Op reis
in de kist”.
Groep 5 t/m 8 heeft naast een
thematoets een stop motion filmpje
gemaakt van hun eigen leervraag.
De filmpjes zijn via We-transfer naar de
ouders van de desbtreffende leerlingen
gestuurd.

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

In de volgende periodes vallen de
vakanties.
- Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober
2018
- Kerstvakantie 24 dec 2018 t/m 4
januari 2019
- Carnavals/voorjaarsvakantie 4 t/m 8
maart 2019
- Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
- Zomervakantie 6 juli t/m 18
augustus 2019

Torteltuin

De torteltuin is weer opgestart.
Dankzij de hulp van ouders ligt alles
er weer mooi bij. Groep 7/8 heeft er
voor gezorgd dat de aardappels
gepoot zijn.

Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
April/Mei2018
23 april t/m 4 mei
meivakantie
10 mei Hemelvaart
11 mei leerlingen vrij
17 mei koffietijd
23 mei Schoolreis
23 t/m 25 mei Kamp
29 mei Entree gesprekken

Thema sport en gezondheid.

Op maandag 7 mei is de opening van het
thema sport en gezondheid.
Wij verwachten de kinderen die dag
zoals gebruikelijk tussen 8.20 uur en
8.30 uur op school. De leerkrachten
vangen de kinderen op het schoolplein
op, waarna we een swingende en
actieve opening houden. Iedereen is
hierbij van harte welkom. Wij
verwachten alle kinderen op 7 mei in
sportkleding op school.

Agenda buurthuis
2 juni Capelse Tuin (voor
iedereen jong tot oud)
7 en 8 juli Timmerdorp
(kinderactiviteit)
Meer info via flyer, facebook
en buurthuiscapelle.nl

Vakanties 2018-2019
Het schooljaar 2017-2018 is nog niet
afgelopen, maar we zijn al volop bezig
met de planning voor volgend
schooljaar.

Verkeersdag

De verkeersdag stond gepland op 16
mei. Dit is verzet naar 26 juni.
Deze activiteit zal de Krullevaar
samen met De Bron organiseren,
waardoor de datum verschoven is.

Schoolreis en kamp.
Aan het begin van het schooljaar zijn
het schoolreisje en kamp verzet op de
jaarplanning.
Even een korte reminder.
Schoolreis groep 1 t/m 6: 23 mei.
Kamp groep 7-8: 23 t/m 25 mei.

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