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Ja a rg a ng 4 , n u m me r 8

Informatieavond voortgezet
onderwijs voor ouders van de
groepen 7/8
Donderdag 2 november vanaf 19.00 uur
is de informatieavond, voor de ouders
van groep 7/8, over het voortgezet
onderwijs. Tijdens deze avond zal er
informatie geven worden over de
manier waarop het voortgezet onderwijs
in elkaar zit, welke vormen van
onderwijs er zijn, wat de procedure van
kiezen is en de centrale eindtoets.

Welkom
Phileine Kamp welkom in groep 1.
Veel plezier op OBS de Krullevaar.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Oktober/november 2017
31 okt
2 nov
7 nov
14 nov
23 nov

MR 2
Info Avond VO 7/8
Juffendag
Studiedag Bravoo
(leerlingen vrij)
Koffietijd

Agenda buurthuis
Zie flyer voor festiviteiten!
1 nov
Knutselmiddag
(kinderact.)
22 nov Sinterbingo
(kinderact.)

Juffendag.
Alle juffen vieren op 7 november hun
verjaardag. Eerder kregen de kinderen
een brief van de ouderraad om hen te
helpen bij het maken van een cadeau
voor de juffen. Wij hopen dat iedereen
zijn deel van de verrassing ingeleverd
heeft…
Tijdens het feest worden er workshops
georganiseerd in dans en theater door
het Kunstencentrum Waalwijk.
Wij hopen een gezellige dag!

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

De Kunstclub op maandag en
donderdag: Naschoolse opvang,
maar dan anders!
Elke week, het hele schooljaar, is er
voor kleine creatievelingen de Kunstclub
in Kunstencentrum Waalwijk, voor
kinderen van 6 tot 9 jaar. Iedere week
is er in het ene uur een creatieve les
met om de paar weken een andere
beeldende techniek, zoals kleien,
timmeren, schilderen of werken met
karton of textiel. In het andere uur
wisselen andere kunstvormen elkaar af:
dans, theater, muziek, rappen,
animatie, hiphop, en nog veel meer. U
kunt kiezen voor taxivervoer vanaf
school naar het Kunstencentrum, en om
18.00 uur haalt u de kinderen zelf weer
op. Zelf uw kind brengen kan natuurlijk
ook. Kinderen kunnen het hele jaar door
instromen, en een proefles is gratis.
Meer informatie vindt u op
http://www.kunstencentrumwaalwijk.n
l

Buurthuis Capelle
Het Buurthuis Capelle bestaat 40 jaar en
organiseren daarom verschillende
feestelijke festiviteiten. Onderaan de
nieuwsbrief vindt u de flyer.

Schoolontbijt
7 nov starten wij het juffenfeest op
feestelijke wijze met een gezamenlijk
ontbijt. We willen U vragen om
maandag 6 nov uw zoon/dochter al een
bord, beker, eierlepel en (kinder)mes
mee te geven?! Dan kunnen wij de tafels
feestelijk dekken. ( zie brief
Schoolontbijt)

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

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