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       Nieuwsbrief OBS de Krullevaar 

Welkom  
Na jullie welverdiende vakantie vinden 
we het fijn om iedereen weer op 24 
augustus terug te zien op school! We 
hopen er met elkaar een fantastisch 
jaar van te maken.  

In memoriam 
In de zomervakantie hebben wij het 
trieste nieuws ontvangen, dat juf 
Jeannie (juf vroegere peuterspeelzaal ‘t 
Turfke) helaas is overleden. We wensen 
de nabestaande heel veel sterkte.  

Nieuwe leerlingen  
Een speciaal welkom aan Fedde (gr 
1/2), Nathalya (gr 1/2) en Juul (gr 5) 
Wij hopen dat jullie een leuke en 
leerzame tijd op OBS de Krullevaar 
krijgen.  

Inlooptijd  
’s Morgens beginnen de lessen om 08.30 
uur en ’s middags om 13.00 uur. In de 
ochtend gaat de poort om 8.15 open.  
Tien minuten voor aanvang van de les 
gaat de deur van de school open. De 
kinderen mogen dan naar binnen. Als de 
tweede zoemer gaat, gaan de 
klassendeuren dicht.  Ivm de 
coronamaatregelen nemen ouders en 
leerlingen afscheid van elkaar op het 
schoolplein. De leerkrachten zullen de 
kinderen binnen opvangen.  

Gouden week/kanjerweek 
We starten dit jaar met de gouden 
week/Kanjerweek. In deze week, zal 
groepsvorming gedrag etc. centraal 
staan. De kinderen maken in deze week 
klassenafspraken en zullen er lessen van 
de sociaal emotionele ontwikkeling 
centraal staan. Dit doen wij vanuit de 
Kanjermethode. 

Start Thema   
Op 31 aug starten we met het thema 
vervoer en verkeer. We vragen de 
leerlingen die dag om met een versierd 
vervoersmiddel naar school te komen 
(fiets, step, skelter, benenwagen etc.) 
Alle leerlingen mogen een ere rondje 
doen over het schoolplein en er wordt 
een verkiezing gehouden, van het 
mooiste vervoersmiddel.  

Infoavond 
De infoavond staat dit jaar gepland op 
dinsdag 8 september. Helaas kunnen wij 
dit niet door laten gaan, omdat we niet 
alle ouders tegelijk in de school kunnen 
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laten ivm de looproutes zitplaatsen etc. 
Om toch iedereen de kans te willen 
geven een kijkje binnen te nemen, 
wordt er op die dag, per klas de 
informatie op een ludieke wijze via 
klasbord verspreid in samenwerking 
met de kinderen. U krijgt die datum 
ook alle speciefieke klasseinformatie 
per mail. 
 
Materiaal groep 3  
De leerlingen van groep 3 mogen aan de 
start van het schooljaar een eigen etui 
meebrengen naar school. De overige 
materialen krijgen zij van de 
leerkracht.  

Gym  
Groep 1/2 gymt op donderdagmiddag in 
de speelzaal. Wilt u uw kind voor de 
gymlessen gymschoenen (liefst met 
klittenbandsluiting) meegeven? De 
gymschoenen blijven op school. De 
groepen 3 t/m 8 gaan op 
donderdagmiddag gymmen in het 
sportcentrum in Waspik. De leerlingen 
worden met de bus vervoerd. Uw 
zoon/dochter moet dan gymschoenen 
(geen zwarte zool) en een korte broek 
met T-shirt of gympakje bij hebben.  

A4 Map 4rings.  
Om alle papieren van de leerlingen 
netjes te bewaren en te voorkomen dat 
alles in de laatjes door elkaar ligt, 
willen we vragen of alle leerlingen van 
groep 4 t/m 8 een A4/4rings map mee 
willen nemen in de eerste weken van 
het schooljaar.  

Aanmelden TSO  
Voor de TSO kunt zich aanmelden op  
https://deschat.kindplanner.nl en 
vragen kunt u stellen via 
info@kinderdagverblijfdeschat.nl  

 

  
 

 
 
 

     Agenda 
 

Augustus september  okt 
2019 
 
24 t/m 
28 aug Gouden week 
8  sept Infoavond unit 1 en 

unit 2  
1 okt  Welkomgesprek  
6 okt  Welkomgesprek  
16 okt Fietsverlichtingsactie 

gr 5 t/m 8 
19 t/m  
23 okt  Herfstvakantie 
 

Agenda buurthuis 
Nvt  
 
 

 
 
 
 

We zitten ook op het 
web! 

www.obsdekrullevaar.nl 
 

www.facebook.com/obsdekrullevaar  

 
Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn weekend! 


