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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 2 Ouderraad
De ouderraad vindt het fijn dat zij
kunnen melden dat Emile Knops (vader
van Juultje) het stokje van Carola zal
overnemen. In het nieuwe schooljaar
wordt hij de voorzitter van de
ouderraad. Wij wensen hem veel plezier
bij het uitoefenen van deze taak.

Koffie-tijd

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

Agenda
Mei / juni 2017
1 juni

Koffie-tijd
Musical 1-2-3-4
5 juni
2de Pinksterdag vrij
12 juni
Start toetsweek
13 juni
Excursie brandweer
unit 1
14-16 juni Avond 3-daagse
20 juni
Brugklasdag gr.8
23 juni
Studiedag vrij
29 juni
Koffie-tijd
3 juli
Ouderbedank
4 juli
Rapport
11 juli
Musical 7-8
12 juli
Doorschuif
13 juli
Eindfeest
14 juli
Laatste schooldag
middag vrij

Agenda buurthuis
3 juni
10 juni

Capelse tuin
Buurtbarbeque

Vanochtend is er onder het genot van
een kopje koffie of thee gezellig met
elkaar gesproken o.a. over de
groepsindeling voor 2017-2018. Waarvan
de aanwezige ouders aangaven deze
heel fijn te vinden. Een persoon merkte
op dat er weinig ouders aanwezig waren
en dat hij soms toch wel “vragen aan de
poort” hoort. Ik wil via deze weg
nogmaals benadrukken dat het voor ons
als school heel belangrijk is om te
weten welke vragen er leven. Alleen
dan kunnen wij hiermee aan de slag.
Dus… Aarzel niet en sluit aan bij een
koffie-tijd moment of stel uw vraag aan
mij.

2de Pinksterdag

Aanstaande maandag is het 2de
Pinksterdag. Op deze dag zijn al onze
leerlingen vrij. U kunt dus genieten
van een extra lang week-end.

Inleveren rapportmap
Wij vragen u de rapportmap van uw
kind terug in te leveren op school
zodat de leerkrachten het laatste
rapport in orde kunnen gaan maken.

Bericht van de bibliotheek
Zoek je betrouwbare informatie voor
je werkstuk of spreekbeurt? Op de
site van de bibliotheek hebben we
speciaal voor jou boeken, filmpjes en
websites bij elkaar gezocht. Ieder
onderwerp is er voor groep 5/6,
groep 7/8 en klas 1/2. Dus altijd
informatie die bij jou past! Kijk op:
www.bibliotheek.nl/werkstuk

Musical 1-4
Oh, wat hebben we genoten van de
ochtendvoorstelling van de musical!
Samen met alle opa’s en oma’s die in
grote getalen naar school gekomen
waren. Iedereen zat helemaal in het
verhaal van het “Sprookjesbos”. Dat
wordt vanavond vast ook weer prachtig.

Schoolfoto’s
Enkele weken geleden kreeg uw kind de
schoolfoto’s mee naar huis. Als u de
foto’s wilt afnemen, doet u de bijdrage
hiervoor in de envelop. Mocht u niet
geïnteresseerd zijn dan levert u de
foto’s gewoon terug in. De fotograaf
komt op 13 juni de enveloppen ophalen.
Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw
envelop voor die datum afgegeven is.
Eventuele nabestellingen worden dan zo
snel mogelijk nageleverd.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!
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