Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
9 -6 -1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 3 BVL
Angelique de Haan heeft samen met juf
Agnes de gemeentelijke BVL
bijeenkomst bezocht. Tijdens deze
bijeenkomst kregen wij te horen dat de
plaatselijke VVN per 1 juli ophoudt te
bestaan. Dit betekent dat het praktisch
verkeersexamen niet meer
georganiseerd zal worden door hen.
Samen met de andere scholen en de
gemeente gaan wij op zoek naar een
oplossing hiervoor.
Ook hebben wij weer inspiratie
opgedaan om verder met ons
verkeersonderwijs aan de slag te
kunnen.
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Agenda
Juni/Juli 2016

Afgelopen dinsdag was de verkeersdag
op onze school. Het begon met de
opening van het verkeersplein door onze
peuters en kleuters. Natuurlijk was er
ook een klein presentje voor de
hulpouders/opa’s die het plein
aangelegd hebben.
Daarna gingen de groepen naar
verschillende onderdelen van ANWB
Streetwise. Wij zijn ervan overtuigd dat
onze leerlingen weer een leuke en
leerzame ervaring rijker zijn.

De ouderraad heeft u enkele weken
geleden laten weten dat zij op zoek
zijn naar een nieuwe
penningmeester. Hierop hebben zij 1
reactie ontvangen een verkiezing is
dus niet noodzakelijk. Corine Verhof
zal met ingang van volgend
schooljaar zitting nemen in het
bestuur van ouderraad. Wij wensen
haar een fijne tijd.

Avond 3 Daagse
Op woensdag 15 juni gaat de avond
3-daagse van start. Wij wensen alle
deelnemers veel wandelplezier!

Kamp groep 8
In de week na de vakantie gaat groep
8 op schoolkamp. Zij hebben hierover
in een aparte brief informatie
ontvangen. Groep 7 zal op woensdag
en donderdag samen met groep 4-6
les krijgen. Op vrijdag zal Juf Senne
in de groep te vinden zijn.

De mini 80

9 juni
10 juni
13-17 juni
15-17 juni
22-24 juni
28 juni
30 juni
4 juli
7 juli
11 juli
12 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
25 juli –
5 sept.

Inloop kwartier
Keuze-uur
Vakantie
Avond 3-daagse
Kamp groep 8
Leerlingraad
Koffie-tijd
Ouderraad
Plusklas
OuderbedankMiddag
Rapport
Musical groep 7-8
Afscheidsavond 8
Doorschuif ochtend
Middag vrij 1-8
LSD-Feest
Middag vrij
2 sept. Zomervakantie
Eerste schooldag

Verkeersdag

Nieuws OR

Agenda Buurthuis
4 juni
2 juni
9 juni

Capelse tuin
Sport na school
Sport na school

Sport na school
Alle leerlingen uit groep 3-8 die na
school nog even mee willen doen aan
een sportieve activiteit, zijn op 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.

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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