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Start Thema herhaling
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.

Ventilatie op scholen.

Afgelopen weken is er veel te doen
geweest op de ventilatie op scholen.
Scholen moeten vanuit de overheid
m.b.t. de ventilatie voldoen aan het
bouwbesluit. Wij hebben een wat ouder
gebouw, waarin geen airco en
dergelijke zit. Waardoor er via die
luchtstroom geen virussen verspreid
kunnen worden.
Wij luchten de klassen goed en zorgen
dat er ramen openstaan, zodat er
Verkeersituatie rondom het halen luchtcirculatie blijft.
Omtrent de veiligheid m.b.t. corona en
en brengen van de kinderen.
We halen graag de afspraken omtrent het luchtklimaat, gaat Bravoo samen
de verkeerssituatie rond de school aan, met het onderhoudsbedrijf alle scholen
extra controleren en nalopen.
zodat iedereen veilig en rustig naar
OBS de Krullevaar
school kan.
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
- Omdat de Schrevelstraat een smalle Logo en nieuwe borden.
straat is, is er de afspraak dat deze met Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe
Telefoon:
halen en brengen een eenrichting
borden met het logo opgehangen.
0416-311778
straat is. Dit zodat het voor iedereen
E-mail:
Binnenkort gaat ook de nieuwe website
obsdekrullevaar@stichtingbravoo.nl veilig blijft. Dit geldt niet voor de
onlin e.
bewoners, dus u kunt wel een
tegenligger tegen komen.
- Maakt u gebruik van de Kiss en Ride
zone. Laat de kinderen uitstappen, maar
Agenda
blijf zelf als ouder in de auto. Probeer
zo snel mogelijk weer verder, zodat er
Augustus september okt
overzicht op de straat blijft.
2019
- Stop bij de Kiss en Ride zone voor de
witte streep, zodat de kinderen die
8 sept Infoavond unit 1 en
unit 2
over kunnen steken, dit op de juiste
1 okt
Welkomgesprek
plaats kunnen doen.
6 okt
Welkomgesprek
- Parkeer niet op de stoep en ook niet
16 okt Fietsverlichtingsactie
achter de geparkeerde auto’s op het
gr 5 t/m 8
19 t/m
parkeerplaatsje. Er moeten kinderen
23 okt Herfstvakantie
over deze stoep lopen en wanneer er
auto’s staan, kunnen deze kinderen er
Agenda buurthuis
niet langs en kunnen er gevaarlijke
Nvt
situaties ontstaan.

We zitten ook op het
web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar

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

