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2 2 -6 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 5 Gastles politie
Afgelopen maandag kreeg Unit 1 bezoek
van de wijkagenten Anco en Werner. Zij
vertelden over hun werk en lieten onze
leerlingen in een echte politie-auto
zitten. De sirene mocht zelfs even aan!

weten dat Marc Hopmans met ingang
van volgend schooljaar namens de
ouders zitting zal nemen in de MR.
Binnenkort kunt u de notulen van
deze vergadering vinden op de
website.

Bezetting groep 7-8
Juf Senne heeft op woensdag 28 juni
verlof. Voor vervanging wordt
gezorgd.

Koffie-tijd moment
Op donderdag 29 juni staat het
laatste koffie-tijd moment van dit
jaar gepland. We zullen dan onder
het genot van een kopje koffie of
thee even terugkijken op het jaar en
vooruitkijken naar de vakantie. Ik
hoop weer veel “ouder(s)” te mogen
begroeten.
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Agenda
Juni / juli 2017
23 juni
29 juni
3 juli
4 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

Studiedag vrij
Koffie-tijd
Ouderbedank
Rapport
Musical 7-8
Doorschuif
Eindfeest
Laatste schooldag
middag vrij

Agenda buurthuis
15+16 juli Timmerdorp

Gastles Tweede Wereldoorlog
Maandagmiddag kreeg Unit 2 bezoek van
Jack Didden. Hij vertelde over een
verzetsgroep uit Sprang-Capelle en
enkele belangrijke personen uit het
verzet. Hij heeft onze leerlingen
uitgelegd wat verzet is en welke
manieren van verzet in Sprang-Capelle
zijn gedaan. Hij vertelde over Jan de
Rooij en wat hij gedaan heeft. Ter
afsluiting liet hij de leerlingen nog een
bonnenboekje zien en een kaart
waarmee je 's avonds naar buiten kon.
Onze leerlingen zijn weer veel wijzer,
bedankt Jack!

Studiedag
Morgen zijn al onze leerlingen vrij in
verband met een studiedag voor het
team.

Prikactie basisonderwijs
Wij willen u via deze weg herinneren
aan de prikactie van leerkrachten op
dinsdag 27 juni. De leerlingen worden
deze ochtend pas om 09.30 uur op
school verwacht!

MR vergadering
De MR komt op dinsdag 27 juni om 20.00
uur bijeen.Tijdens deze laatste MR
vergadering van het schooljaar zal
Saskia Jansen aansluiten om zich even
voor te stellen aan de MR. Verder
vinden wij het fijn om u te kunnen laten

Re-integratie juf Joyce
Juf Joyce heeft in de afgelopen
periode kei-hard gewerkt aan haar
re-integratie. Wij vinden het fijn dat
wij u kunnen laten weten dat zij met
ingang van het nieuwe schooljaar
weer 2 ochtenden voor de klas te
vinden zal zijn.

Indeling groepen
U heeft er even op moeten wachten
maar inmiddels is ook de indeling van
de leerkrachten voor volgend
schooljaar bekend. U vindt deze in
de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Ouderbedankmiddag
Op maandag 3 juli worden alle hulp
(groot)ouders vanaf 13.00 uur
uitgenodigd voor de
ouderbedankmiddag. Uw kind krijgt
hiervoor nog een uitnodiging mee
naar huis. Tijdens deze middag is er
ook de gelegenheid om een kijkje
nemen in het Atelier. Hier hebben
onze leerlingen als afsluiting van het
thema Helden een tentoonstelling
ingericht.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Mini 80
Op zaterdag 9 september zal alweer de
6e editie van de Rabobank mini-80 van
start gaan, een wandel-evenement voor
jong en oud!
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!
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