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Informatieavond groep 8 VO

Op maandag 4 november is er voor
leerlingen van groep 8 en hun ouders
een informatieavond voor het
voortgezet onderwijs. Deze
informatieavond vindt plaats bij
Scholengemeenschap de Overlaat en
start om 18.45. Die avond zijn
verschillende VO scholen
vertegenwoordigd, om informatie te
verstrekken.

Sport en spelbus

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Oktober/november 2019
14 t/m
18 okt
24 okt
5 nov
7 nov
19 nov
25 nov

Herfstvakantie
Koffietijd
Juffendag
Studiedag (leerlingen
heel de dag vrij)
Groepsvoorstelling gr
5/6
Tussenrapport

Agenda buurthuis
Vrijdag 1 nov kinderdisco
Woensdag 20-11 Sinterbingo

We zitten ook op het
web!
www.obsdekrullevaar.nl

Door een fout in de planning van de
sport- en spelbus, was de sport en
spelbus niet aanwezig op 2 oktober.
De sport- en spelbus komt, i.v.m. de
winter, voor de laatste keer op 23
oktober.
Kom je die dag gezellig spelen??

Groepsvoorstelling groep 5/6

De eerste groepsvoorstelling van dit
jaar zit er weer aan te komen. Groep
5/6 is dit jaar als eerste aan de beurt
op 19 nov. Ze voeren de voorstelling
“dromen te koop” op.
Overdag wordt de voorstelling voor de
school gegeven en in de avond zijn
ouders van harte welkom.

Parkeerplaats taxi.

Er worden tegenwoordig weer vaker
kinderen met de taxi opgehaald. Willen
jullie zo vriendelijk zijn, om de
taxiplek vrij te houden voor de
daarvoor bestemde busjes.

Actie Bruna schoolbieb

Nog 2 dagen!
Doen jullie allemaal mee?! Hoe meer
boeken je tijdens de kinderboekenweek
Ouderbijdrage
koopt, hoe meer boeken onze school
Uw zoon/dochter heeft vier weken
gratis krijgt! Als je dus tussen 2 en 13
geleden een brief over de ouderbijdrageoktober een kinderboek koopt bij
meegkregen. Denkt u nog aan de
Bruna, vergeet dan niet je kassabon in
betaling hiervan? Met deze bijdrage
te leveren bij je juf. Onze school mag
maakt u het mogelijk om leuke
dan voor 20% van het totaalbedrag op
activiteiten voor de kinderen te
jouw bon, gratis boeken uitzoeken bij
organiseren.
Bruna!!!

Start thema uitvinden

Na de vakantie starten we met het
thema uitvinden. De opening zal plaats
vinden op maandag 21 oktober en wordt
verzorgd door Mad Science. Helaas
Juffendag
kunnen we de ouders hier niet bij
Alle juffen vieren op Dinsdag 5
uitnodgen.
november hun verjaardag. Eerder deze
De afsluiting vindt plaats op 11 dec,
week kregen de kinderen een brief van
daarbij zijn ouders van harte welkom. U
de ouderraad om hen te helpen bij het
ontvangt hier nog een uitnodiging van.
maken van een cadeau voor de juffen.
Er is de mogelijkheid voor de kinderen,
Het feest start met het schoolontbijt en
om in de komende periode een cursus te
die dag worden er workshops
volgen. Deze wordt op school verzorgd
georganiseerd door het Kunstencentrum
door Mad Science, maar daar zijn wel
Waalwijk.
kosten aan verbonden. (Deelname
bedraagt € 52,50 per kind, incl goodies, Koffie-tijd
leskaarten en Mad Science polsbandje) Wij vinden het fijn om met onze
Data’s van de cursus zijn:
ouder(s) in gesprek te zijn over het
Dinsdag 19-11-2019
onderwijs en de opvoeding van onze
Dinsdag 26-11-2019
leerlingen. Wij nodigen u dan ook van
Dinsdag 3-12-2019
harte uit voor een kopje koffie/thee en
Dinsdag 11-12-2019
een goed gesprek op donderdag 24
Starttijd 15.15 en duur is 60 minuten. oktober om 08.30 uur. Locatie: Het
Bij voldoende aanmelding gaat de
Atelier. U komt toch ook?!
cursus door. Inschrijfomulieren komen
na de opening.

www.facebook.com/obsdekrullevaar

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijne herfstvakantie!

