Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 -1 2 - 1 6
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 2 Koffie-tijd
Vanochtend was er weer een gezellige
groep ouders te vinden in het Atelier
voor het maandelijkse koffie-moment.
Wij bespraken de eerste ervaringen met
het tussenrapport. Ouders gaven aan
dat zij deze vorm als prettig ervaren.
Zij hebben zo de mogelijkheid om met
hun kind in gesprek te gaan over school
en voelen zich goed geïnformeerd. En
natuurlijk was er alle tijd om gewoon in
gesprek te zijn met elkaar.

Surprises
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Vanaf vandaag mogen de surprises van
groep 5-6 en 7-8 meegenomen worden
naar school. De trap ziet er al echt
feestelijk uit! Wat een prachtige
kunstwerken zijn er gemaakt. En welke
surprise zou nu voor wie zijn?..
Maandag komen onze leerlingen daar
achter, want dan zullen zij in de
ochtend hun surprises in de klas gaan
uitpakken. Nog even geduld dus.

Agenda

23 dec.
26 dec.
9 jan.
12 jan.
16 jan.

23 jan.
24 jan.

Koffie-tijd
Sinterklaas
Adviesgesprek 8
Juf Senne verlof
Middag vrij 1-8
Kersviering avond
Zingen Riethorst
Middag vrij 3-8
Start kerstvakantie
1e schooldag 2017
Koffie-tijd
Bijeenkomst
thematisch werken
Unit 1 19.00 uur
Unit 2 20.00 uur
Start toetsweken
OR-vergadering
MR-vergadering

Agenda buurthuis
14 dec.
21 jan.

Kerstknutselen
Game Kings XXL

Agenda buurthuis
Vrijhoeve
16 dec.

Disco groep 1-8

Nieuws vanuit groep 3
Inmiddels zijn we gestart met kern 4
van veilig leren lezen. Dat betekent
dat de groene boekjes gelezen
mogen worden. We hopen dat alle
kinderen van groep 3 regelmatig een
bezoekje brengen aan de bibliotheek
om deze boekjes te lenen en thuis te
lezen. Natuurlijk is het ook nog
prima om boekjes van kern 1, 2 en 3
te kiezen.
De volgende letters hebben de
kinderen inmiddels gehad en kunnen
geoefend worden met de
flitskaartjes:
Kern 1:

m - r - v - i - s - aa - p - e

Kern 2:

t – n – b – oo – ee

Kern 3:

d - oe - k - ij - z

Kern 4:

h-w-o

(Komende weken komen de ‘a’ en ‘u’
nog aan bod.)
Voor vragen kunt u altijd bij de
juffen van groep 3 terecht!

December 2016
Januari 2017
1 dec.
5 dec.
15 dec.
19 dec.
22 dec.

De worstenbroodjes kunnen dan op
woensdag 21 december tussen 11.45
en 12.45 uur meegenomen worden
naar de aflever adressen.

Kerstviering
De kerstviering is op donderdag 22
december. In de bijlagen vindt u een
brief van de kerstwerkgroep.

Sinterklaas
Maandag is het dan eindelijk zo ver!
Sinterklaas komt op bezoek. Alle
leerlingen mogen eerst naar hun eigen
klas. Om 08.45 uur gaan zij samen met
hun juf naar buiten om de Sint
feestelijk te ontvangen. (Jongere
broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook
welkom om samen met hun ouders de
aankomst buiten mee te maken.)
Daarna zal de Sint samen met zijn
Pieten een bezoekje brengen aan groep
1-2 en aan groep 3-4. En heel misschien
heeft hij ook iets moois voor onze
leerlingen meegenomen…

Worstenbrood actie
Vorige week kreeg uw zoon/dochter een
brief mee over de worstenbrood actie.
De bestelformulieren kunnen op 7 & 8
december ingeleverd worden op school.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Nieuws MIKZ
Tijdens de kerstvakantie heeft MIKZ een
leuk programma samengesteld. Ook
kinderen die normaliter geen gebruik
maken van de BSO kunnen zich hiervoor
opgeven. In de bijlage vindt u hierover
meer informatie.
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn week-end!
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