Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
6 -7 -1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 7 Peuter en kleuter uitwisseling
Gedurende het schooljaar zijn er een
aantal thema’s die wij afstemmen met
’t Turfke. Dan mogen de peuters ook
een keer een kijkje komen nemen bij de
kleuters en de kleuters meedoen met
een activiteit van de peuters. Dit doen
we om de overstap van de
peuterspeelzaal naar het basisonderwijs
zo laagdrempelig mogenlijk te maken.
Afgelopen maandag was zo’n moment.
Onze peuters en kleuters hadden samen
veel plezier bij de water- en
piratenspelletjes ter afsluiting van het
schooljaar. Het was reuze gezellig.

Afscheid juf Agnes
Het afscheid van juf Agnes vindt
plaats op maandagmiddag. U bent als
ouder ook van harte welkom om
tussen 15.00 en 15.30 uur persoonlijk
afscheid van haar te nemen.

Musical 7-8
Dinsdag mogen wij allemaal gaan
genieten van de musical “Torenhoog”
van groep 7-8. Natuurlijk is de eerste
opvoering bestemd voor onze
leerlingen. Alle ouders hebben
natuurlijk een uitnodiging voor de
avondvoorstelling ontvangen.
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Ouderbedankmiddag

Agenda
Juni / juli 2017
7 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli –
28 aug

Afsluiting T-tuin
Afscheid juf Agnes
Musical 7-8
Afscheidsavond 8
Doorschuif ochtend
Middag vrij 1-8
Eindfeest 1-8
Laatste schooldag
middag vrij 3-7
27 aug. Zomervakantie
Eerste schooldag

Agenda buurthuis
15+16 juli Timmerdorp

De ouderbedankmiddag werd afgelopen
maandag weer door veel (groot)ouders
bezocht. Onze leerlingen hebben hun
beste beentje voorgezet en alle
aanwezigen op artistieke wijze bedankt
voor alle hulp van het afgelopen
schooljaar. Voor diegene die er niet bij
konden zijn: SUPER BEDANKT VOOR UW
HULP!

Torteltuin nieuws (herhaling)
Op vrijdag 7 juli zullen de kinderen voor
het laatst de Torteltuin in duiken. Zij
gaan dan nog enkele groentes en wat
fruit oogsten (en lekker opsnoepen
natuurlijk).
Het Torteltuinteam nodigt alle
tuinouders op vrijdag 7 juli om 13.00
uur uit voor een gezamelijke afsluiting
van het schooljaar.

Informatie TSO
De stijgende prijzen voor de
tussenschoolse opvang bij MIKZ hebben
ons doen besluiten per einde schooljaar
het contract met hen te beëindigen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar
zal de tussenschoolse opvang (net als de
BSO) verzorgd worden door “de Schat”.
Binnenkort ontvangt u hierover nog een
aparte brief.

Afscheid groep 8
Direct na de musical vindt het
afscheidsfeest van de schoolverlaters
plaats. Dit afscheid is alleen bedoeld
voor de ouders en broertjes/zusjes
van de leerlingen uit groep 8. Na
afloop van het afscheidsfeest mogen
de leerlingen van groep 8 nog een
nachtje op school blijven slapen.

Doorschuiven
Op woensdag 12 juli gaan de
leerlingen na de ochtendpauze
kennismaken in hun nieuwe groep en
met hun nieuwe leerkracht. Ook de
kinderen die aan het begin van het
schooljaar 4 jaar worden (en de zijinstromers) zijn uitgenodigd en
komen deze ochtend even
meedraaien. De leerlingen van groep
8 zijn deze ochtend vrij.

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

Allerlaatste schooldag groep 3-7

Op donderdag 13 juli mogen alle
kinderen een emmer, poetsdoek en
theedoek meenemen zodat we samen
de klassen kunnen poetsen.

Omdat de leerlingen misschien wat
vermoeid zijn van het feest, mogen zij
op vrijdag 14 juli wat later naar school
komen. Wij verwachten alle leerlingen
van groep 3 t/m 7 om 10.00 uur op
school. Dan zullen wij het schooljaar
ook in klas gezellig afsluiten. De
zomervakantie begint om 12.00 uur.

Laatste schooldag feest

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

De laatste schooldag vieren we op
donderdag 13 juli van 16.30 tot 19.00
uur. Dit jaar staat het feest in het teken
van “SUPERHELDEN”. Ouders zijn vanaf
18.45 uur welkom op het plein. Juf
Saskia zal deze gelegenheid benutten
om zich kort aan u voor te stellen. Kort
na 19.00 uur sluiten wij onze poorten
weer.

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

Bedankt!
Lieve ouders en kinderen van de
Krullevaar. Ik heb samen met jullie een
geweldige tijd mogen beleven op deze
fantastische basisschool. Ik wil jullie via
deze weg nogmaals van harte bedanken
voor het door jullie gegeven
vertrouwen. Zonder die basis was het
voor mij niet mogelijk geweest om deze
school door te ontwikkelen tot waar hij
nu staat. Een school om trots op te zijn!
Het ga jullie goed.
Agnes Coolen

Vakantie
Groep 1-2 bedankt
De leerkacht en de leerlingen van groep
1-2 willen via deze weg nog even laten
weten dat zij het fijn vinden dat er
zoveel hulp ouders zijn geweest om het
lokaal en de materialen schoon te
maken!

Dit was al weer de laatste nieuwsbrief
van dit schooljaar. Wij wensen iedereen
een fijne zomervakantie en zien jullie
graag terug op maandag 28 augustus.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!
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