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Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 2 Verkeersplein
Gisteren hebben onze hulpouders de
laatste hand gelegd aan het
verkeersplein op onze speelplaats. Heel
hartelijk bedankt allemaal. Het is echt
fantastisch mooi geworden!
Tijdens de verkeersdag van 7 juni zullen
de kleuters en de peuters het
verkeersplein op feestelijke wijze
officieel in gebruik nemen. Om met de
leerlingen goed verkeerssituaties te
kunnen oefenen, hebben wij ook miniverkeersborden en stoplichtjes
aangekocht. Het plein zal zo zeker
bijdragen aan de verkeersvaardigheid en
het speelplezier van onze leerlingen.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Juni/Juli 2016
2 juni

Koffie-tijd
Plusklas
3 juni
Keuze-uur
6 juni
BVL-vergadering
7 juni
Verkeersdag gr 1-8
9 juni
Inloop kwartier
10 juni
Keuze-uur
13-17 juni Vakantie
15-17 juni Avond 3-daagse
22-24 juni Kamp groep 8
28 juni
Leerlingraad
30 juni
Koffie-tijd
4 juli
Ouderraad
7 juli
Plusklas
11 juli
OuderbedankMiddag
12 juli
Rapport
19 juli
Musical groep 7-8
Afscheidsavond 8
20 juli
Doorschuif ochtend
21 juli
Middag vrij 1-8
LSD-Feest
22 juli
Middag vrij
25 juli – 2 sept. Zomervakantie
5 sept.
Eerste schooldag

Agenda Buurthuis
4 juni
2 juni
9 juni

Capelse tuin
Sport na school
Sport na school

Informatieavonden
In de afgelopen week hebben wij u
geinformeerd over het nieuwe
onderwijsconcept van de Krullevaar. Wij
hebben al uw vragen zo goed mogelijk
beantwoord. Mochten er in de komende
periode toch nog vragen bij u opkomen
dan kunt u natuurlijk altijd bij mij
terecht. Spreekt u mij gerust even aan
in de wandelgangen, maak gebruik van
één van de koffie-uurtjes of maak een
afspraak voor een gesprek.
Als u de presentatie thuis nog eens wilt
bekijken, klikt u op de onderstaande
link:
http://prezi.com/_xsssboimthq/?utm_c
ampaign=share&utm_medium=copy&rc=
ex0share

Bezetting groep 1-2
In verband met een regionale
bijeenkomst over de consequenties van
de nieuwe wet Werk en Zekerheid zal
Juf Dunja op maandag 6 juni de groep
van Juf Agnes overnemen.

BVL
Maandagavond zal de
verkeerswerkgroep in “De Veste” te
vinden zijn voor een BVL-bijeenkomst.
Hier wordt o.a. het protocol voor
leerlingenvervoer onder schooltijd op
gemeentelijk niveau besproken.

Entree gesprek groep 7
Op Dinsdag 7 juni vinden de Entreegesprekken plaats met de leerlingen van
groep 7 en hun ouders. Tijdens dit
gesprek zal een voorlopig VO-advies
worden gegeven. Zij ontvingen hiervoor
eerder al een uitnodiging.

Verkeersdag
Dit jaar heeft de werkgroep gekozen
voor het programma van ANWB
Streetwise. Uw zoon/dochter kreeg
hierover eerder deze week een brief
mee naar huis. De leerlingen van
groep 7-8 moeten niet vergeten op
dinsdag 7 juni hun fiets en een
rugzak met inhoud mee te nemen
naar school. Wij wensen iedereen
een leuke en leerzame activiteit toe.

Inloop kwartier
Op donderdag 9 juni wordt in alle
groepen een inloop kwartier
gehouden. Ouders zijn welkom om na
schooltijd even in de groep van hun
kind te komen kijken. Onze
leerlingen zullen dan vol trots laten
zien waar zij in de afgelopen periode
aan gewerkt hebben.

Sport na school
Alle leerlingen uit groep 3-8 die na
school nog even mee willen doen aan
een sportieve activiteit, zijn op 2 en
9 juni vanaf 15.30u van harte welkom
op de speelplaats van De Bron.
Femke (de buurtsportcoach) heeft
dan weer een leuke activiteit
klaarstaan.

Studieverlof Juf Ilse
Op vrijdag 10 juni maakt Juf Ilse
gebruik van haar studieverlof. Juf
Senne zal haar op deze dag
vervangen.

Keuze-uur
De laatste ronde van het keuze-uur
gaat op vrijdag 3 juni van start. Wij
hopen dat al onze leerlingen weer
zullen genieten van een activeit naar
keuze. U kunt meegenieten door het
nieuws op onze Facebook pagina te
volgen.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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GVO
Wij moeten u helaas laten weten dat de
lessen GVO volgend schooljaar niet
aangeboden kunnen worden i.v.m. te
weinig aanmeldingen. De lessen van dit
schooljaar zullen natuurlijk gewoon
doorgaan.

Naschools leesavontuur

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

Het naschools leesavontuur zal volgend
schooljaar op de dinsdagen na school
plaatsvinden. Vergeet u niet om uw kind
aan te melden. Dit kan via de leerkracht
van uw kind of via
cvzoest@obsdekrullevaar.nl .

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

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn week-end!
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