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Koffie-tijd

Afgelopen woensdag 11 september, was
er weer een koffietijd. Er was een hoge
opkomst en er is gesproken over de
start van het schooljaar en over de
informatieavonden.

Welkomgesprekken.

De welkomgesprekken zullen plaats
vinden op donderdag 4 oktober en
dinsdag 9 oktober. U krijgt binnenkort
een uitnodiging.

Afsluiting thema bouwen

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

Agenda

Agenda buurthuis
Volgt

Beste ouders, verzorgers,
Komende week starten we weer met
blok 1 van sport na school. Nieuw dit
jaar is dat sport na school open is voor
alle kinderen, dus ook bij andere
scholen kunnen kinderen gewoon
aansluiten. Sport na school zal op
diverse locaties zijn, zodat hopelijk
iedereen een keer kan meedoen. Hier
onder vindt u voor de komende weken
de locaties en tijden:

Datum: woensdag 19, 26 september en
3 oktober
Tijd: 13.30-14.30 uur
Locatie: gymzaal Teresiaschool en
gymzaal basisschool Villa Vlinderhof
Voor wie: groepen 3 tot en met 8

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

21 sept Studiedag leerlingen
vrij
26 sept Kinderpostzegels
4 okt Welkomgesprek
9 okt Welkomgesprek
12 okt Fietsverlichtingsactie
15 t/m 19 okt Herfstvakantie
22 okt Koffietijd

(bericht van de buursportcoach)

Op woensdag 3 oktober zal om 12.00
Datum: maandag 17 en 24 september
uur de afsluiting van het thema
Tijd: 16.00-17.00 uur
plaatsvinden door middel van een
tentoonstelling. Wij nodigen alle ouders Locatie: gymzaal Balade en gymzaal
van groep 1 t/m 8 uit om een kijkje te Waspik
Voor wie: groepen 3 tot en met 8
komen nemen.

Telefoon:
0416-311778

sept/oktober 2018

Sport na school.

Deelname is uiteraard gratis!

Studiedag team
Op 21 september hebben wij onze
eerste studiedag van dit schooljaar. We
gaan die dag druk aan de slag met het
leren van en met elkaar m.b.t. het
thematisch onderwijs. We zullen die dag
samen zitten met OBS de Radonkel voor
extra kennisoverdracht. Tevens gaan we
de voorbereiding voor het nieuwe thema
“Milieu en Kringloop” doen.

Ouderbijdrage

Uw zoon/dochter heeft twee weken
geleden een brief over de ouderbijdrage
meegkregen. Denkt u nog aan de
betaling hiervan? Met deze bijdrage
maakt u het mogelijk om leuke
activiteiten voor de kinderen te
organiseren.

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