Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 4 -7 - 1 6
Ja a rg a ng 2 , n u m me r 3 7 Ouderbedankmiddag
Het was fijn om te zien dat de
ouderbedankmiddag door zoveel ouders
bezocht werd. Op deze manier konden
wij u samen met de leerlingen
bedanken voor alle hulp die wij
afgelopen jaar van u mochten
ontvangen. Voor diegene die er niet bij
konden zijn: HARTELIJK BEDANKT
VOOR UW HULP!

Terras geopend!

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778

Vanochtend openden de kleuters en
peuters een heus terras in de speelzaal
van onze school. Ter voorbereiding
hebben de leerlingen lekkere hapjes
gemaakt en ook in de klas veel geoefend
om een goede ober te zijn. De ouders
konden onder het genot van een drankje
en een hapje lekker ontspannen. Alle
kinderen ontvingen na afloop een “oberdiploma”.

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda

20 juli
21 juli
22 juli
25 juli –
5 sept.

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

Afscheid groep 8
Op dinsdag 19 juli, vindt direct na de
musical, het afscheidsfeest van de
schoolverlaters plaats. Dit afscheid is
alleen bedoeld voor de ouders en
broertjes/zusjes van de leerlingen uit
groep 8.

Poetsspullen
Woensdag 20 juli moeten alle
kinderen een emmer, poetsdoek en
theedoek meenemen zodat we samen
de klassen kunnen poetsen.

Doorschuiven

Juni/Juli 2016

19 juli

Dinsdagochtend zullen de leerlingen
de musical op voeren voor alle
leerlingen van onze school.

Oproep sterke hulpkrachten
In de zomervakantie zal onze school
voorzien worden van nieuwe
vloerbedekking. Daarom moeten alle
lokalen leeg. Wij kunnen hierbij de hulp
van enkele sterke ouders, opa’s en
oma’s zeker gebruiken. Uw kind krijgt
hierover een brief mee naar huis. U
kunt opgeven door het strookje onder
aan de brief op school in te leveren.

Op woensdag 20 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 zijn
uitgenodigd en komen deze ochtend
even (van 10.30 – 11.15) meedraaien.
De leerlingen van groep 8 zijn deze
ochtend vrij.

Laatste schooldag feest
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. En om 19.00
uur sluiten wij onze poorten weer.

Brief TSO
Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage een
brief van MIKZ. Zij regelen de
tussenschoolse opvang op onze school
en willen u op de hoogte brengen van
hun gewijzigde manier van werken.

Musical 7-8
Aanstaande dinsdag gaat de musical van
groeps 7-8 “Hotel te koop” in première.
Alle ouders krijgen hiervoor een
uitnodiging.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Groep 1-2 bedankt
De leerkrachten en leerlingen van groep
1-2 willen via deze weg nog even laten
weten dat zij het fijn vinden dat er
zoveel hulp ouders zijn om het lokaal
schoon te maken!

Allerlaatste schooldag groep 3-7

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Omdat de leerlingen misschien wat
vermoeid zijn van het feest, mogen zij
op 22 juli wat later naar school komen.
Wij verwachten groep 3 t/m 7 om 10.00
uur om alles netjes op te ruimen en het
schooljaar gezellig af te sluiten. De
zomervakantie begint om 12.00 uur.

Vakantie
Dit was al weer de laatste nieuwsbrief
van dit schooljaar. Wij wensen iedereen
een fijne zomervakantie en zien jullie
graag terug op maandag 5 september.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijne en zonnige vakantie!
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