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Afsluiting thema Prehistorie,
Grieken en Romeinen.
Op 9 oktober zal om 14.15 uur de
afsluiting van het thema plaatsvinden
doormiddel van een voorstelling.
Wij nodigen alle ouders van groep 1 t/m
8 uit om een kijkje te komen nemen.

Geldinzamelingsactie van vorig
jaar.
Van het geld, wat vorige jaar met de
geldinzamelingsactieis opgehaald, zijn
stelten, ballen en themakisten
aangekocht.
De kinderen maken van alles al
dankbaar gebruik. Iedereen nog
bedankt voor zijn of haar inzet.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Sept/oktober 2017
10 okt
13 okt
16 t/m
20 okt
26 okt
2 nov
7 nov
14 nov
23 nov

Welkomgesprekken
fietsverlichtingsactie
herfstvakantie
Koffietijd
Info Avond VO 7/8
Juffendag
Studiedag Bravoo
(leerlingen vrij)
Koffietijd

Agenda buurthuis
1 nov
22 nov

Knutselmiddag
(kinderact.)
Sinterbingo
(kinderact.)

Jumbo sparen voor je school.
Elke basisschool kan wel een steuntje in
de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo
voor deze ‘Sparen voor je School’ actie
onder de deelnemende basisscholen,
per regio, een te verdelen budget
beschikbaar. Tijdens de actieperiode (4
okt t/m 21 nov. 2017) ontvang je bij
iedere € 10,- een schoolpunt met een
unieke code bij de jumbo in
Kaatsheuvel. helpen jullie ook mee, om
onze doelen te bereiken?? Onze doelen
kun je vinden op de site van de Jumbo.
Op school en bij de Jumbo in
Kaatsheuvel staat een inleverzuil! Voor
meer informatie
www.jumbosparenvoorjeschool.nl

Fietsverlichtingsactie
Op vrijdag 13 oktober moeten alle
leerlingen uit Unit 2 met de fiets naar
school. Zij zullen dan ’s middags onder
begeleiding van enkele ouders de
verlichting van hun fiets controleren.
Wij willen u vragen om thuis alvast het
aan- en uitzetten van de fietsverlichting
te oefenen. Dit moeten zij namelijk zelf
kunnen. In de klas wordt extra aandacht
besteed aan het belang van goede
zichtbaarheid in het verkeer. Zeker nu
het later licht wordt en vroeg donker.

Torteltuin.
Ouders en leerlingen zijn weer hard aan
het werk geweest in de torteltuin. En
wat een mooie oogst aan wortelen
pompoenen en komkommers.
vindt je het als ouders leuk om te
helpen laat dit dan weten, hulp is altijd
welkom!

Actie Bruna schoolbieb
Doen jullie allemaal mee?! Hoe meer
boeken je tijdens de kinderboekenweek
koopt, hoe meer boeken onze school
gratis krijgt! Als je dus tussen 4 en 15
oktober een kinderboek koopt bij Bruna,
vergeet dan niet je kassabon in te
leveren bij je juf. Onze school mag dan
voor 20% van het totaalbedrag op jouw
bon, gratis boeken uitzoeken bij
Bruna!!!

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