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Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 6 Ouderbedankmiddag
Op maandag 11 juli zijn alle hulp
(groot)ouders vanaf 13.00 uur welkom
op de ouderbedankmiddag. Wij willen u
graag op creatieve wijze bedanken voor
uw hulp in het afgelopen schooljaar.
Daarom hebben de leerlingen, onder
leiding van de groepsleerkracht, iets
voor u ingestudeerd.

Uitbreiding WIFI
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Op maandag zijn de monteurs van Skool
druk aan het werk om ons WIFI-netwerk
uit te breiden. Zo zijn we er helemaal
klaar voor als we volgend jaar van start
gaan met het werken met Ipad’s. Alle
leerlingen van de bovenbouw (Unit 2)
krijgen een device zodat ze hun
leervragen ook via het world wide web
kunnen onderzoeken.
In groep 5 gaan de leerlingen als pilot
een gedeelte van hun reken- en
spellingsopdrachten met de Ipad’s
verwerken. Wij onderzoeken of deze
manier van verwerken wenselijk is.

schoolplein. Zij hebben in de
afgelopen weken volop geoefend in
de klas en willen nu graag echte
gasten voorzien van iets lekkers. We
hopen op goed weer!

Informatie groep 1-2
De laatste letters van dit schooljaar
zijn de letters “e” en “ee” van “erwt
en eten”. Wij vragen u weer samen
met uw kind op zoek te gaan naar
voorwerpen voor onze lettertafel.
Op donderdag 14 juli krijgen alle
kleuters wat materiaal mee naar huis
om samen met u schoon te maken.
Het is handig als u uw kind dan een
stevige boodschappentas meegeeft.
De materialen moeten maandag 18
juli weer ingeleverd worden. U kunt
het materiaal in de gymzaal
neerzetten. Zo zorgen we er samen
voor dat er volgend jaar weer met
schoon materiaal gestart kan
worden.

Brief GVO
Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage
een brief van de lessen GVO.

Agenda
Juni/Juli 2016

Laatste schooldag feest
11 juli
12 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
25 juli –
5 sept.

OuderbedankMiddag
Rapport
Musical groep 7-8
Afscheidsavond 8
Doorschuif ochtend
Middag vrij 1-8
LSD-Feest
Middag vrij
2 sept. Zomervakantie
Eerste schooldag

Agenda Buurthuis
25 & 26 juli Playa Capelle

Bezetting groep 3-5
Juf Pam zal dinsdag 12 juli niet in de
klas te vinden zijn. Voor vervanging
wordt gezorgd.

De laatste schooldag vieren we op
donderdag 21 juli van 16.30 tot 19.00
uur. De ouders zijn vanaf 18.30 uur
welkom op het plein. Meer
informatie over de feestavond vindt
u in de uitnodiging die uw kind
eerder deze week mee naar huis
kreeg.

Rapport
Het laatste rapport van dit schooljaar
gaat dinsdag 12 juli met de leerlingen
mee naar huis. Mocht u nog behoefte
hebben aan een gesprek dan kunt u
altijd een afspraak maken met de
leerkracht van uw kind.

Bezetting groep 1-2
Juf Chantal zal woensdag 13 juli niet in
de klas te vinden zijn. Zij wordt
vervangen door Juf Dunja.

Kleuters openen terras
Op 14 juli zullen onze kleuters samen
met de peuters van ‘t Turfke een
gezellig terras openen op het

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 week-end!
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