Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 1 -5 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 0 Praktijk examen verkeer
Op dinsdag 9 mei namen alle leerlingen
uit groep 7-8 deel aan het praktisch
verkeersexamen. We vinden het fijn dat
wij iedereen mogen feliciteren met het
behalen van hun verkeersdiploma!

Verkeersochtend
Afgelopen dinsdag stond ook voor de
leerlingen van groep 1 t/m 6 in het
teken van verkeer. De groepen 1 t/m 4
deden erg hun best bij alle
verkeersspellen op het schoolplein.
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Agenda

Natuurmuseum groep 5
De leerlingen van groep 5 gaan op
vrijdag 12 mei een bezoek brengen
aan het natuurmuseum. Het is
belangrijk dat zij deze middag op
tijd op school zijn want wij worden
om 13.30u in Tilburg verwacht. De
activiteit duurt tot 14.45u. Wij zullen
deze middag iets later terug zijn op
school.

Open dag gemeentewerf
In verband met de week van het
water organiseert de gemeente
Waalwijk op 13 mei een open dag op
de gemeentewerf. Op deze dag
mogen alle kinderen tussen 10.00 en
15.00 uur deelnemen aan allerlei
waterspelletjes en –opdrachten.

Schoolreis groep 3-6
En de leerlingen uit groep 5-6 gingen op
speurtocht door de wijk. Hierbij was
extra aandacht voor de
verkeerssituaties op de schoolthuisroutes van de leerlingen.

Dinsdag 16 mei gaan de leerlingen
van groep 3 tot en met 6 op
schoolreis naar de Beekse Bergen. De
leerlingen van groep 1-2 en 7-8
worden op deze dag gewoon op
school verwacht.

Plantenactie
Mei / juni 2017
12 mei

Vissen 6-7-8
Natuurmuseum 5
16 mei
Schoolreis 3-6
17–19 mei Kamp 7-8
18 mei
Schoolreis 1-2
25-26 mei Vrij: Hemelvaart
29 mei
OR
30 mei
Entree gesprek 7
1 juni
Koffie-tijd
Musical 1-2-3-4
5 juni
2de Pinksterdag vrij
12 juni
Start toetsweek
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

De plantenactie was ook dit jaar een
groot succes. Onze leerlingen hebben
voor € 1034,- aan planten verkocht. Het
was afgelopen woensdag dan ook een
ware bloemenzee op het schoolplein.
Als u nog zwarte bakken van de
plantenactie in uw bezit heeft, zou u
deze dan op school willen inleveren?
Dan kunnen wij ze terugbrengen naar de
kweker.

Uitslag Eind-toets groep 8
Afgelopen woensdag kwamen de
uitslagen van de IEP Eind-toets online.
Wij waren erg benieuwd naar de
resultaten hiervan.
Het landelijk gemiddelde was 78,3 en
wij scoorden als school maar liefst 85.
Opnieuw een bevestiging van de
kwaliteit van ons onderwijs. Goed
gedaan allemaal!

Agenda buurthuis

Vissen groep 6-7-8

3 juni
10 juni

Op vrijdag 12 mei krijgen de leerlingen
van groep 6-7-8 een gastles over vissen.
Denkt u aan een fiets en gepaste
kleding?

Capelse tuin
Buurtbarbeque

Kamp Groep 7-8
Groep 7-8 vertrekt woensdag per
fiets naar de kamp locatie in Loonop-Zand. Zij hebben hierover in een
aparte brief informatie ontvangen.
Wij wensen hen een gezellig verblijf
toe!

Schoolreis groep 1-2
Op donderdag 18 mei gaan de
leerlingen van groep 1-2 ook op
schoolreis. Zij zullen een bezoek
brengen aan Pukkemuk in Dongen.
Veel plezier jongens en meisjes!

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Waalwijkse vriendinnendag in het
Mandemakers Stadion
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RKC Waalwijk stelt op woensdagmiddag
17 mei het Mandemakers Stadion
beschikbaar om meiden te ontvangen.
Deze voetbalmiddag wordt
georganiseerd voor meisjes vanaf 4 jaar
die op voetbal zitten of gewoon een
keer willen voetballen. Tijdens de
vriendinnenmiddag worden
verschillende voetbaloefeningen
uitgezet en gecoördineerd door actieve
leden van de Waalwijkse clubs. Ook
zullen er opblaasbare attracties staan
waarbij de techniek onder de loep
wordt genomen. De activiteit zal om
14.30 uur aanvangen bij RKC Waalwijk.
Heeft u of kent u kinderen (vanaf 4
jaar) die graag willen deelnemen aan
deze bijzondere vriendinnenmiddag in
het Mandemakers Stadion? Meld ze dan
aan via het volgende emailadres: info@samenrkc.nl .

Dank je wel!
Het afscheid op donderdagmiddag 20
april heeft er aan bijgedragen dat ik
mijn mooie tijd op de Krullevaar op een
fijne en goede manier af kon sluiten.
Lieve kinderen, lieve ouders en lieve
collega’s, ik wil jullie heel hartelijk
bedanken voor deze fijne
middag! Hartelijk bedankt voor de leuke
optredens en het verrassende
gezamenlijke lied, de mooie wensen en
lieve woorden, de heerlijke hapjes en
de gezelligheid.
Hartelijk bedankt voor het fantastische
kookboek als blijvende herinnering!
Dankzij jullie zal ik altijd met een warm
hart en een fijn en tevreden gevoel
terug denken aan mijn mooie jaren op
De Krullevaar!
Liefs, Miep

Verkiezing OR
Als bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u
ook een brief van de OR. De voorzitter,
Carola Pruijsen, treedt aan het einde
van dit schooljaar af. Zij nodigen alle
belangstellende ouders uit om zich
kandidaat te stellen.

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