Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
3 0 -3 - 1 7
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2 6 MR
De MR zal op dinsdag 4 april vanaf 20.00
uur op school te vinden zijn voor hun
vergadering. Zij zullen het hebben over
het bestuursformatieplan en de
betekenis hiervan voor de Krullevaar, de
realisatie van de begroting van 2016, de
opbrengsten van het onderwijs en het
verloop van de open dagen. Natuurlijk
kunt u binnenkort de notulen weer op
onze website vinden.

Plantenactie
Vandaag krijgen alle “oudsten” een
bestellijst mee naar huis voor de
plantenactie. Het is de bedoeling om
op deze manier geld op te halen voor
de nieuwe school T-shirts. Op 18 en
19 april kunt u de lijsten weer
inleveren op school. Wij hopen op
een mooie bijdrage, dus doe je best!
U vindt de brief en bestellijst ook als
bijlage bij deze nieuwsbrief.

Verkeersexamen groep 7-8
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Agenda
April / Mei 2017
4 april
6 april
10 april
13 april
14 april
17 april
18 april

MR
Verkeersexamen 7-8
Start Entree gr 7
Schoolfotograaf
Leerlingraad
2de 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
Verkeersmiddag
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
5 april

Paasknutsel

Op donderdag 6 april zullen alle
leerlingen van groep 7-8 deelnemen aan
het theoretisch verkeersexamen. Zij
hebben hiervoor al veel geoefend in de
klas. Wij wensen alle leerlingen veel
succes!

Start Torteltuin-seizoen
Heerlijk, dat mooie lenteweer. Eindelijk
kunnen onze leerlingen weer de
moestuin in om te planten, zaaien en
wieden. Op vrijdag 7 april (en voor
groep 1-2 op woensdag 12 april) gaan
onze leerlingen van start met het poten
van hun eigen aardappel. Dit is altijd
weer een feestelijk moment.
Via deze nieuwsbrief willen wij graag
onze sponsor bedanken. Ook dit jaar
zullen zij ervoor zorgen dat alle
leerlingen voorzien worden van een
pootaardappel.

Betaling schoolreis
Enkele weken geleden hebben alle
leerlingen een brief meegehad m.b.t.
de bijdrage voor de schoolreis. Mocht u
deze bijdrage nog niet voldaan hebben,
wilt u het bedrag dan voor 1 april
overmaken op rekening NL26 RABO
0108587304 van Stichting OR de
Krullevaar onder vermelding van de
naam van uw kind.
Denkt u ook aan het inleveren van het
strookje voor het schoolreisje als u wilt
helpen met begeleiding en vervoer?

Kaartjes kermis
Afgelopen maandag kreeg iedere
leerling van onze school een vrijkaartje voor de kermis in Waalwijk
mee naar huis. De kermis staat in
Waalwijk van 5 tot en met 9 april. De
kaartjes zijn gedurende de hele
kermis te gebruiken.

Vrijwilligers overblijven gezocht
Zoals u weet wordt het overblijven
op onze school georganiseerd door
MIKZ. Zij kunnen het overblijven
alleen goed uitvoeren als er ook
iedere dag een vrijwilliger is om mee
te helpen. In verband met het
vertrek van één van onze vrijwilligers
zijn wij dringend op zoek naar een
vader, moeder, opa of oma die het
team komt versterken op de
maandag en/of dinsdag. U hoeft dat
niet voor niets te doen. U krijgt een
vergoeding en uw eigen kind(eren)
mogen op die dag natuurlijk gratis
overblijven! Informatie en
aanmelden via Juf Agnes.

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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