Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
3 0 -6 -1 8
Voor groep 1/2 en groep 8 begint de
Jaargan g 4 , n ummer 2 7 Welkom
zomervakantie al op donderdagavond
We heten Michael (groep 5) en Dave
(groep 2) welkom op OBS De Krullevaar. om 19.00 uur.

Voorstellen

Na de zomervakantie start juf Neeltje in
groep 3/4 samen met juf Chantal. Juf
Neeltje is woensdag 4 juli ook aanwezig
bij de doorschuifochtend.

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

Agenda
Mei/juni/juli 2018
3 juli Musical groep 7/8
4 juli doorschuif ochtend
5 juli middagvrij
5 juli avond eindfeest
6 juli laatste schooldag
middag vrij

Musical groep 7/8.

Dinsdag 3 juli is de musical van groep
7/8. Overdag is het voor de kinderen
en in de avond is het voor de ouders
en genodigden van groep 7/8. Na de
musical wordt er afscheid genomen
van groep 8, waarbij alleen de
leerlingen van groep 8, ouders en
broertjes/ zusjes aanwezig zullen zijn.
Tijdens het eindfeest zullen we met
de gehele school afscheid nemen van
groep 8.

Verkeerswerkgroep.

De laatste weken zijn er naast het
thema een aantal activiteiten van de
verkeerswerkgroep geweest.
Tijdens het project groene voeten is
iedereen gestimuleerd om met de
Mijn naam is Neeltje van de Ven, ik ben fiets of te voet naar school te komen.
Daar is zo goed gehoor aan gegeven,
35 jaar en ik woon samen met mijn 3dat we 4 groepen hebben uitgeroepen
jarige dochter in Waalwijk.
tot sportiefste groep van 2017-2018.
Ik sta al 10 jaar voor de klas in het
basisonderwijs.
Ik heb heel veel zin om in het nieuwe
schooljaar op OBS De Krullevaar te
komen werken.
Loop gerust binnen om kennis te maken,
Ik houd wel van een praatje!
Groetjes Neeltje

Eindfeest

Bij deze brief zit nogmaals de
uitnodiging voor het eindfeest op 5 juli.
Agenda buurthuis
Om het feest in stijl aan te kleden zijn
7 en 8 juli Timmerdorp
we nog op zoek naar parasols en
(kinderactiviteit)
Meer info via flyer,
zitzakken. Deze kunnen op
facebook
donderdagochtend 5 juli meegenomen
en buurthuiscapelle.nl
worden naar school. Alvast bedankt.
Op donderdag 5 juli zijn de
schooltijden van 8.30 – 12.00 uur en 's
avonds van 16:30 -19:00 uur.
Om 11.30 wordt er afscheid genomen
van juf Nicole. Ouders mogen hierbij
aanwezig zijn.
We zitten ook op het web! Voor groep 3 t/m 7: Vrijdag 6 juli
begint de school om 10.00 uur.
Wel zijn de leerkrachten vanaf 8.20 uur
www.obsdekrullevaar.nl
op school aanwezig om kinderen, indien
www.facebook.com/obsdekrullevaar nodig, op te vangen.
Om 12.00 uur is de school uit en begint
de zomervakantie!

Onderwijskundige nieuwsbrief.

Volgende week is er geen gewone
nieuwsbrief, maar een
onderwijskundige nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief staat het
onderwijskundige nieuws van
afgelopen periode en informatie over
de start van het schooljaar.

Ouderbedankmiddag.
Wij willen natuurlijk ook alle ouders
die niet aanwezig konden zijn bij de
ouderbedankmiddag, bedanken voor
alle hulp van afgelopen jaar!
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Beste jongens en meisjes van de Krullevaar
Het al weer bijna zomervakantie!!!! We gaan dit mooie schooljaar
natuurlijk op een spetterende manier afsluiten. Alle kinderen zijn
daarom uitgenodigd op donderdagavond 5 juli voor:

The Ibiza Party
Jullie worden om 16.30 uur feestelijk ontvangen. Iedereen mag verkleed in het
thema IBIZA naar school komen. (Denk bijvoorbeeld ook aan zomer, vakantie, of
iets dergelijks) Houd er rekening mee dat je kleding EN je schoenen nat kunnen
worden.
We beginnen de IBIZA Party met een gezamenlijk Ibiza-style diner.
Daarna kunnen we los op het plein. Er zijn allerlei activiteiten waar je aan kunt
deelnemen. Verder zullen er optredens verzorgd worden om lekker in de
vakantiestemming te komen.
Ouders zijn vanaf 18.45 uur welkom op het plein.
Na het uitzwaaien van de kinderen van groep 8, stoppen om 19.00 uur de
festiviteiten en wordt de poort weer gesloten.

Ook belangrijk:
Op donderdag 5 juli zijn de schooltijden van 8.30 – 12.00 uur en 's avonds
van 16:30 -19:00 uur.
Voor groep 3 t/m 7: Vrijdag 6 juli begint de school om 10.00 uur.
Wel zijn de leerkrachten vanaf 8.20 uur op school aanwezig om kinderen,
indien nodig, op te vangen.
Om 12.00 uur is de school uit en begint de zomervakantie!
Voor groep 1/2 en groep 8 begint de zomervakantie al op donderdagavond om
19.00 uur.
Wij hebben er zin in!!
De Laatste Schooldagcommissie

