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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3 6 MR vergadering
De MR kwam op dinsdag 27 juni om
20.00 uur bijeen. Saskia Jansen en Marc
Hopmans waren hierbij voor het eerst
aanwezig. De volgende onderwerpen
stonden op de agenda: scholing,
taakbeleid en resultaten E-toets. U kunt
de notulen binnenkort nalezen op de
website.

Koffie-tijd moment
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Agenda
Juni / juli 2017
29 juni
3 juli
4 juli
7 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli –
28 aug

Koffie-tijd
Ouderbedank
Rapport
OR vergadering
Afsluiting T-tuin
Afscheid juf Agnes
Musical 7-8
Afscheidsavond 8
Doorschuif ochtend
Middag vrij 1-8
Eindfeest 1-8
Laatste schooldag
middag vrij 3-7
27 aug. Zomervakantie
Eerste schooldag

Agenda buurthuis
15+16 juli Timmerdorp

Donderdag 29 juni was het laatste
koffie-tijd moment van dit jaar. Er
werd gesproken over de groepsbezetting
van volgend schooljaar en de
verkeerssituatie rondom het halen en
brengen van leerlingen. Verder was men
unaniem enthousiast / tevreden over
het onderwijs op onze school.

Ouderbedankmiddag (herhaling)
Op maandag 3 juli zijn alle hulp
(groot)ouders vanaf 13.00 uur welkom
op de ouderbedankmiddag. Onze
leerlingen en het team zullen u dan op
creatieve wijze bedanken voor uw hulp
in het afgelopen schooljaar.

Rapport
Het laatste rapport van dit schooljaar
gaat dinsdag 4 juli met de leerlingen
mee naar huis. Mocht u nog behoefte
hebben aan een gesprek dan kunt u
altijd een afspraak maken met de
leerkracht van uw kind.

Even voorstellen
Via deze weg wil ik mezelf voortellen
aan alle leerlingen en ouders van OBS
de Krullevaar.
Mijn naam is Saskia Jansen en in het
schooljaar 2017-2018, zal ik de
directie taken van Agnes Coolen
overnemen. Na 7 jaar met veel
plezier op OBS Villa Vlinderhof te
hebben gewerkt, ben ik toe aan een
nieuwe uitdaging. Deze uitdaging heb
ik gevonden op OBS de Krullevaar.
Ik heb er ontzettend veel zin in, om
samen met het team, jullie kinderen
zo goed mogelijk onderwijs te bieden
en de kinderen een fijne periode op
de bassischool te geven.
Deze periode ben ik al met enige
regelmaat op OBS de Krullevaar te
vinden, maar tijdens het eindfeest
kom ik persoonlijk kennis maken met
de kinderen en de ouders.
Ik woon samen met mijn man en 2
dochtertjes, Liz en Janne van 3 en 2
jaar, in Dongen. Mijn vrije tijd gaat
dus veelal op aan dingen ondernemen
met mijn gezin.
Ik hoop jullie volgend schooljaar te
kunnen ontvangen en als er vragen
zijn, zal mijn deur altijd open staan.
Hopelijk tot 13 juli en anders tot
volgend schooljaar.
Saskia Jansen

Ouderraad
Voor de ouderraad zit het schooljaar er
ook bijna op. Zij komen nog een laatste
keer bij elkaar op dinsdag 4 juli om
20.00 uur. Via deze weg willen wij jullie
bedanken voor jullie inspanningen!

Bezetting groep 5-6
Op donderdag 6 juli heeft juf Liesbeth
nog een studiedag. Zij wordt deze dag
vervangen door juf Ilse.

Torteltuin nieuws
Op vrijdag 7 juli zullen de kinderen voor
het laatst de Torteltuin in duiken. Zij
gaan dan nog enkele groentes en wat
fruit oogsten (en lekker opsnoepen
natuurlijk).
Het Torteltuinteam nodigt alle
tuinouders op vrijdag 7 juli om 13.00
uur uit voor een gezamelijke afsluiting
van het schooljaar.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Laatste schooldag feest
Volgende week krijgt u de uitnodiging
voor het laatste schooldag feest. Dit
jaar staat het feest in het teken van
“SUPERHELDEN”. Zoals gebruikelijk zijn
de schooltijden op deze dag afwijkend
(middag vrij – 16.30 tot 19.00 uur
viering). Wij vragen u hiermee alvast
rekening te houden. Wij hebben er veel
zin in, u ook?
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend!

Pagina 2 van 2

