Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 4 -1 0 -1 7
Ja a rg a ng 4 , n u m me r 8

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 donderdag 26
oktober om 08.30 uur. Locatie: Het
Atelier.
U komt toch ook?!

Afsluiting thema Prehistorie,
Grieken en Romeinen.

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

Agenda
Oktober/november 2017
20 okt
26 okt
2 nov
7 nov
14 nov
23 nov

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

Agenda buurthuis
1 nov
22 nov

Knutselmiddag
(kinderact.)
Sinterbingo
(kinderact.)

Afgelopen maandag 9 oktober is de
thema afsluiting geweest.
Ditmaal in de vorm van een voorstelling.
Groep 5 t/m 8 heeft ons meegenomen
door de leervragen en groep 1 t/m 4
heeft een lied voorgedragen waar alle
onderdelen uit het thema in aan bod
kwamen. Wij willen iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen, om dit
mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Nog een paar dagen 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!!!

Fietsverlichtingsactie
Gisteren (13-10) is de verlichting van de
fietsen van onze leerlingen uit Unit 2
gecontroleerd. Dit deden we met de
hulp van het materiaal van de ANWB
Lightwise actie. Gelukkig waren de
meeste fietsen helemaal in orde. Nu het
later licht wordt en vroeg donker is het
extra van belang om goed zichtbaar te
zijn in het verkeer.

Thema kunst
Na de herfstvakantie starten we met
het thema kunst. Onderdelen die hier
in naar voren komen zijn:
film, beeldhouwen, fotografie, theater,
dans, muziek en schilderkunst.
Op verschillende manieren zullen deze
onderdelen binnen het thema aan bod
komen.

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

Herfstvakantie
Het team van OBS de Krullevaar wenst
jullie allemaal een fijne herfstvakantie

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