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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 8 2 Paasdag
Aanstaande maandag is het 2de paasdag.
Op deze dag zijn al onze leerlingen vrij.
U kunt dus genieten van een extra lang
weekend!

Entree toets groep 7
De leerlingen van groep 7 ronden op
dinsdag en woensdag hun entree toets
af. Zo zijn zij tegelijk met groep 8 klaar
met de toetsen.

Afscheid juf Miep
Op donderdag 20 april zal juf Miep
afscheid nemen van onze school. Wij
willen u, ook via deze weg, van harte
uitnodigen om persoonlijk afscheid te
komen nemen. Dit kan tijdens de
afscheidsreceptie op
donderdagmiddag tussen 14.30 uur
en 15.30 uur.

Eind toets groep 8
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Groep 8 begint nu ook aan de eindspurt
richting het voortgezet onderwijs. De
leerlingen hebben zich inmiddels
allemaal ingeschreven op de school van
hun keuze.
Om de opbrengsten van hun
basisschooltijd te kunnen evalueren
gaan zij op dinsdag en woensdag de IEP
eindtoets maken. De verkregen
informatie is voor ons en voor de
vervolgschool dan ook van groot belang.
Wij kunnen zo zien of er aanpassingen
nodig zijn in ons aanbod. En de
vervolgschool kan beter aansluiten bij
de behoeftes van onze leerlingen. Dus
zet hem op allemaal!

Plantenactie
17 april
18 april

de

2 Paasdag vrij
Start Eindtoets gr 8
Ouderraad
20 april
Koffie-tijd
Afscheid juf Miep
21 april
Koningsspelen 1-8
22 april
Start meivakantie
7 mei
Einde meivakantie
9 mei
Praktijk examen
Verkeer 7-8
Verkeersochtend
12 mei
Vissen 6-7-8
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

Agenda buurthuis
19 april

Oranje kinderbingo

Wij willen u er graag aan herinneren dat
de bestelformulieren van de
plantenactie volgende week, op 18 en
19 april, tussen 08.20 en 09.00 uur
kunnen worden ingeleverd op school.
Als je lijst nog niet vol is, verkoop dan
nog snel een mooie plant aan een klant.

Ouderraad
Aanstaande dinsdag is het ook weer tijd
voor een bijeenkomst van de ouderraad.
Op hun agenda staan o.a.: de sportdag,
de nieuwe school-shirts, het kamp, het
schoolreisje, de avond 3-daagse en het
laatste schooldag feest. Fijn dat zij
altijd weer zo actief meedenken!

Koffie-tijd
Wij nodigen u allemaal weer van harte
uit om op 20 april onder het genot van
een kopje koffie met ons in gesprek te
gaan. Tijdens deze bijeenkomst horen
wij graag van u of er vanuit u ideeën
zijn voor de thema’s van volgend
schooljaar. En natuurlijk is er aandacht
voor uw vragen over school en
opvoeding. Tot dan!

Koningsspelen
Uw kind kreeg deze week een
uitgebreide brief mee over de
invulling van de sportdag. Het is de
bedoeling dat alle leerlingen van
onze school (dus ook groep 1-2) op
vrijdag 21 april meedoen aan de
sportdag bij SSC’55. Juf Hanneke zal
deze dag de kinderen van groep 1-2
opvangen. Verder is iedereen
natuurlijk welkom om onze
leerlingen aan te komen moedigen.
Denkt u er ook aan om uw kind een
schoon T-shirt mee te geven? De
schoolshirts moeten aan het einde
van de sportdag namelijk meteen
ingeleverd worden bij de leerkracht.
Wij hopen op een sportieve, gezellige
en zonnige dag.

Inloop groep 1-2
Wij zien dat er tijdens de inloop in
de ochtend veel ouders blijven staan
rondom de ingang van het lokaal van
groep 1-2. Vanuit de oog-hoogte van
een kleuter kan het heel
intimiderend zijn om langs zoveel
“benen” te moeten manouvreren.
Om ervoor te zorgen dat alle
leerlingen lekker vlot naar binnen
kunnen, vragen wij u kort afscheid te
nemen voor de deur en dan door te
lopen. U kunt dan bijvoorbeeld nog
even zwaaien voor het raam als u
daar behoefte aan heeft.

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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