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Info PO-VO
Ja a rg a ng 4 , n u m me r 1 1 Afgelopen weken is er een start
gemaakt met de informatie uitwisseling
vanuit de school en voortgezet
onderwijs voor schoolverlaters en hun
ouders.

Jumbo sparen voor je school.
We staan al op een mooie tussenstand!!

Juffendag.
Wat een geweldige juffendag hebben
we achter de rug. We zijn ontzettend
verwend door de leerlingen en we
hebben een topdag gehad met het
schoolontbijt en de dans- en
theaterlessen. De dans- en theater
lessen waren georganiseerd door het
Kunstencentrum Waalwijk en pasten
mooi binnen ons thema.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Oktober/november 2017
14 nov
23 nov
28 nov
5 dec
14 dec
21 dec
21 dec
22 dec
25 dec
t/m 5 jan

Studiedag Bravoo
(leerlingen vrij)
Koffietijd
Tussenrapport
Sinterklaas
Gesprekken groep 8
Middag vrij
Avond kerstviering
Middag vrij
Kerstvakantie

Agenda buurthuis
22 nov

Sinterbingo
(kinderact.)

Leerlingenraad
Onze leerlingenraad komt 13 november
bij elkaar. Zij gaan samen met juf
Saskia terugkijken op het eerste thema.
Wat is hun beleving? Zijn er vanuit de
leerlingen nog aandachtspunten?
Verder kijken we of er nog
verbeterpunten zijn, die dit jaar op de
agenda van de leerlingenraad moeten
komen.

Studiedag Bravoo
Dinsdag 14 nov is er een gezamenlijke
studiedag voor alle leerkrachten van
Bravoo. Op die dag gaan de
leerkrachten in de leerjaren 1/2 3/4
5/6 en 7/8 uit elkaar. Er worden dan
specifieke vraagstukken behandeld voor
die leerjaren, zodat er zo veel mogelijk
kennis gedeeld kan worden. De kinderen
zijn deze dag vrij.

Oproep kerstmarkt 2017
Dit jaar zal er met de kerstviering een
kerstmarkt georganiseerd worden. Wij
zijn op zoek naar ouders die tijdens de
kerstmarkt spullen willen verkopen, die
ze zelf hebben gemaakt of vanuit het
werk leuk vinden om spullen te
verkopen(het gaat niet om sponsoring).
Opgeven kan bij juf Senne. Verder zijn
we op zoek naar ouders die zouden
willen helpen in de week van 11 t/m 15
december bij unit 1 en 2 (maandag,
dinsdag en vrijdagmiddag), maandag 18
december of dinsdag 19 december van
13.30 uur tot 15.00 uur. Deze ouders
kunnen zich opgeven bij juf Senne.
(srots@

Sparen jullie allemaal nog even mee??
(4 okt t/m 21 nov. 2017) ontvang je bij
iedere € 10,- een schoolpunt met een
unieke code bij de Jumbo in
Kaatsheuvel. Voor meer informatie
www.jumbosparenvoorjeschool.nl

Rapportmappen
Wilt u de rapportmap van uw kind nog
inleveren als u dit nog niet gedaan
heeft. Bedankt!

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