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Jaargan g 4 , n ummer 2 6 Afsluiten Thema sport en

gezondheid.

In het thema sport en gezondheid zijn
we op allerlei verschillende manieren
bezig geweest met een gezonde
levensstijl en bewegen. We hebben
kennis gemaakt met verschillende
sporten en zijn gaan kijken wat er nu
eigenlijk allemaal in ons lichaam
gebeurd.

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

Agenda
Mei/juni/juli 2018
25 juni ouderbedank
26 juni rapporten mee
28 juni koffietijd
3 juli Musical groep 7/8
4 juli doorschuif ochtend
5 juli middagvrij
5 juli avond eindfeest
6 juli laatste schooldag
middag vrij

Agenda buurthuis

7 en 8 juli Timmerdorp
(kinderactiviteit)
Meer info via flyer,
facebook
en buurthuiscapelle.nl

We sluiten i.v.m. de drukte van de
laatste twee weken het thema sport en
gezondheid komende dinsdag 19 juni al
gezamenlijk af.
Die middag zullen we onder begeleiding
vanuit Contour de Twern de materialen
uit de Sport- en spelbus gebruiken om
gezamenlijk af te sluiten.
De groepen 1 t/m 4 gaan daarmee aan
de slag van 13.00 tot 14.00 en de
groepen 5 t/m 8 van 14.00 tot 15.00.
U bent van harte welkom om een kijkje
te komen nemen en mee te doen.
de leerlingen van de groepen 5 t/m 8
hebben aan de hand van hun leervraag
een quiz gemaakt. We nodigen de
ouders van groepen 5 t/m 8 maandag 2
juli uit om 14.45 om samen deze quiz
te gaan maken.

Thema na de zomervakantie.
We zijn al druk bezig met het
voorbereiden van het eerste thema na
de zomervakantie. Dat thema wordt
Bouwen. Het thema start meteen na de
vakantie, maar om rustig na de vakantie
te starten openen we die pas
gezamenlijk maandag 27 aug. Dit thema
zal weer afgesloten worden met een
tentoonstelling.
Voor de inrichting van het podium zijn
we op zoek naar een steigertje,
gereedschapskist, wat (ongevaarlijke )
gereedschappen….
We vinden het ook leuk om een
gastspreker uit te nodigen of een
excursie te doen met de kinderen. Ken
je iemand met een interessant
bouwbedrijf waar we kunnen rondkijken
of iemand die zou kunnen vertellen over
architectuur, ontwerpen, inrichten,
bouwen, dan vinden we het fijn als je
dat doorgeeft aan juffrouw Joyce of
juffrouw Senne.

Sport- en spelbus.

Elke woensdag staat vanaf 12.15 tot
±15.00 de sport- en spelbus op het
schoolplein. Alle kinderen uit de
buurt zijn van harte welkom om te
komen sporten en spelen onder
begeleiding van Contour de Twern!

Koffietijd.

28 juni is het weer koffietijd. Het zou
leuk zijn als u daarbij aan kunt
sluiten.

Buurthuis

7 en 8 juli is het timmerdorp.
Inschrijflijsten hangen bij klasdeuren.

Ouderbedankmiddag

Op maandag 25 juni worden alle hulp
(groot)ouders vanaf 13.00 uur
uitgenodigd voor de
ouderbedankmiddag. Uw kind krijgt
hiervoor nog een uitnodiging mee naar
huis. Tijdens deze middag is er ook de
gelegenheid om een kijkje nemen in
het Atelier. Hier hebben onze
leerlingen als afsluiting van het thema
Helden een tentoonstelling ingericht.

Inleveren rapportmap

26 juni gaan wij alweer het laatste
rapport van dit jaar meegeven. Mocht
u de rapportmap nog niet ingeleverd
hebben, graag zo snel mogelijk. De
leerkrachten kunnen dan het laatste
rapport in orde gaan maken.

Avond 3-daagse

Wij vinden het leuk om te zien dat er
zoveel kinderen van de Krullevaar
meegelopen hebben met de 3-daagse.
Om alle lopers feestelijk in te kunnen
halen kregen wij dit jaar mooie
bloemen gesponsord door Ilyas. Dank
je wel daar voor!

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