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Jaargan g 5, n u mmer 5

Koffie-tijd
Wij vinden het fijn om met onze
ouder(s) in gesprek te zijn over het
onderwijs en de opvoeding van onze
leerlingen. Wij nodigen u dan ook van
harte uit voor een kopje koffie/thee en
een goed gesprek op maandag 22
oktober om 08.30 uur. Locatie: Het
Atelier. U komt toch ook?!

Actie Bruna schoolbieb

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Nog 2 dagen!
Doen jullie allemaal mee?! Hoe meer
boeken je tijdens de kinderboekenweek
koopt, hoe meer boeken onze school
gratis krijgt! Als je dus tussen 3 en 14 Fietsverlichtingsactie
oktober een kinderboek koopt bij Bruna,Vandaag op 12-10 is de verlichting van
vergeet dan niet je kassabon in te
de fietsen van onze leerlingen uit Unit
leveren bij je juf. Onze school mag dan 2 gecontroleerd. Dit deden we met de
voor 20% van het totaalbedrag op jouw hulp van het materiaal van de ANWB
bon, gratis boeken uitzoeken bij
Lightwise actie. Gelukkig waren de
Bruna!!!
meeste fietsen helemaal in orde. Nu
het later licht wordt en vroeg donker
is, is het extra van belang om goed
zichtbaar te zijn in het verkeer.

Opstart thema milieu en kringloop Juffendag

Agenda
Oktober/November 2018
15 t/m 19 okt Herfstvakantie
22 okt Koffietijd
1 nov Info Voorgezet onderwijs
groep 7/8
6 nov Studiedag leerlingen vrij
8 nov Schoolontbijt en
juffendag
26 nov Tussenrapport

Agenda buurthuis
28 okt woensdag
Knutselmiddag
(kinderactiviteit)
16 nov vrijdag
Disco (kinderactiviteit)
21 nov woensdag
Sinterbingo
(kinderactiviteit)

Na de vakantie beginnen we met het
Alle juffen vieren op donderdag 8
thema Milieu en kringloop. Dit thema
november hun verjaardag. Eerder deze
willen we bewustwording creëren voor
week kregen de kinderen een brief van
recycling en wat er allemaal
de ouderraad om hen te helpen bij het
weggegooid wordt in de natuur. Op
maken van een cadeau voor de juffen.
maandag 22 oktober houden we met
alle kinderen van school een
Het feest start met het schoolontbijt en
opruimactie voor zwerfvuil in de wijk die dag worden er workshops
georganiseerd door het Kunstencentrum
houden. Het zou fijn zijn als ouders,
opa's of oma's ons willen helpen, zodat Waalwijk.
we dit in kleinere groepjes kunnen
Wij hopen op een gezellige dag.
doen. We beginnen meteen om 13.00
Herfstvakantie
uur en zullen rond 14.00 uur weer op
Het
team van OBS de Krullevaar wenst
school zijn. Voor handschoenen en
jullie
allemaal een fijne herfstvakantie
afvalzakken wordt gezorgd! Heb je zin
en tijd? Dan horen we het heel
graag!Samen met de kinderen willen we
met Unit 2 een aantal middagen oude
meubeltjes gaan opknappen.
Het zou heel fijn zijn als er een paar
ouders zijn die de kinderen daarbij
kunnen assisteren. Ben je een beetje
handig en heb je tijd en zin op (een
van) de volgende vrijdagmiddagen, dan
zou je Unit 2 daarmee enorm helpen. Je
kunt je opgeven bij juf Senne, juf Pam
of juf Joyce.
We zitten ook op het web!
- Vrijdagmiddag 16 november
- Vrijdagmiddag 23 november

- Vrijdagmiddag 30 november

www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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