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Hulp gezocht
Wie wil helpen bij het ophalen van
enkele stelling kasten voor ons Atelier?
We zijn op zoek naar een extra paar
sterke armen. Geef u op bij juf Agnes.

Brandoefening
Op 1 november hielden wij een
brandoefening met onze leerlingen. Dit
doen wij regelmatig om ervoor te
zorgen dat iedereen weet wat hij moet
doen als er echt brand uitbreekt.
Volgende week maandag komt de
brandweer op onze school een controle
uitvoeren voor de brandveiligheid. Wij
zijn er helemaal klaar voor!
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
November 2016
1 nov.
3 nov.
3 nov.
7 nov.
8 nov.
10 nov.
14 nov.
23 nov.
28 nov.
29 nov.

Brandoefening
OR vergadering
Koffie-tijd
Leerlingraad
Info PO-VO
Schoolontbijt
Juffenfeest
MR vergadering
Studiedag BRAVOO
Alle leerlingen vrij
Info VO gr. 7-8
Studiemiddag team
OR vergadering
Tussenrapport 3-8

Agenda buurthuis
6 nov.
30 nov.

Herfstwandeling
Sinterbingo

Agenda buurthuis
Vrijhoeve
11 nov.
16 dec.

Disco groep 1-8
Disco groep 1-8

OR vergadering
Ook de ouderraad is helemaal
ondergedompeld in het thema feest. Zij
hebben afgelopen dinsdag de puntjes op
de “i” gezet bij de voorbereiding van
het juffenfeest. En zij keken vooruit
naar de Sinterklaas- en Kerstviering.
Genoeg vieringen in het vooruitzicht
dus.

Uitslag oudervragenlijst
Tijdens de koffie ochtend spraken we
met elkaar over de resultaten van de
oudervragenlijst. Maar liefst 90% van
onze ouders heeft de vragenlijst
ingevuld, daarmee is de uitslag heel
betrouwbaar te noemen. U gaf onze
school een 8+ als rapportcijfer. Daarop
zijn wij natuurlijk erg trots. Maar zoals
u van ons gewend bent, blijven wij
actief zoeken naar verbeter
mogelijkheden voor onze school.
Het onderdeel imago van de school
scoorde het laagst (ruim voldoende).
Hierover zijn we dan ook tijdens het
koffie-tijd moment in gesprek gegaan.
Daar concludeerden wij dat de meeste
winst te halen is, als u zich als ouder
positief uitlaat over de school. Gezien
de mooie score op het gebied van
tevredenheid moet dat niet moeilijk
zijn! Wij zullen ook kijken of we gebruik
kunnen maken van goede ideeën van
andere scholen binnen het bestuur om
aan het imago te werken.
Het meest tevreden was u over het
pedagogisch handelen (uitstekend).
Hierbij werkt de Kanjer-aanpak
versterkend en de aandacht voor de

sociale veiligheid in school. Fijn dat u
dat ook terugziet. Wij willen u
bedanken voor de tijd die u nam om
ons van feed-back te voorzien!

Info PO-VO
De scholen voor voortgezet onderwijs
in Waalwijk houden op 7 november
een informatieavond voor
schoolverlaters en hun ouders. De
leerlingen van groep 7-8 ontvingen
hiervoor een uitnodiging.

Vertrouwenspersoon
Juf Hanneke gaat maandag alle
klassen langs om de kinderen te
informeren over haar rol als
vertrouwenspersoon (VCP). U kunt als
ouder ook bij haar terecht met
vragen en zorgen over onderwerpen
als pesten, seksuele intimidatie en
mishandeling.

Schoolontbijt
Volgende week dinsdag starten wij
het juffenfeest op feestelijke wijze
met een gezamenlijk ontbijt.
Vergeet u niet om uw zoon/dochter
maandag al een bord, beker,
eierlepel en (kinder)mes mee te
geven?! Dan kunnen wij de tafels
feestelijk dekken.

Juffenfeest
Alle juffen vieren op 8 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 de
leerlingen getrakteerd op een muziek
quiz van het duo Isaac en Robert. Zij
zullen in alle klassen hun mooiste
nummers ten gehore brengen. Nu
maar hopen dat de leerlingen deze
deuntjes herkennen.

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

Studiedag BRAVOO

Onze leerlingraad kwam deze week bij
elkaar. Zij hebben samen met juf Agnes
teruggekeken op het eerste thema. Wat
is hun beleving? Zijn er vanuit de
leerlingen nog aandachtspunten? Verder
bespraken zij de uitkomst van de
leerlingvragenlijst. Zijn er nog
verbeterpunten die dit jaar op de
agenda van de leerlingraad moeten
komen? En natuurlijk was er ruimte voor
extra inbreng vanuit de leerlingen zelf.

Op donderdag 10 november zijn alle
leerlingen vrij. Deze dag is er een
studiedag over duurzame inzetbaar-heid
samen met alle leerkrachten van alle
scholen van BRAVOO.

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

Op 16 november geeft Lydia Rood een
workshop in de bibliotheek van
Kaatsheuvel. Inschrijven kan via
waalwijk@bibliotheekmb.nl

Gratis af te halen
Nu ons atelier is voorzien van mooie
nieuwe groepstafels hebben wij nog 3
“oude” tafels over. Deze tafels zijn
gratis af te halen. (In de speelzaal kunt
u ze bekijken.)

Bonnetjes Bruna
Laatste oproep… laatste oproep…
Als u nog bonnetjes van de Bruna thuis
heeft liggen, lever die dan zo snel
mogelijk in op school. Zo sparen we
samen voor een leuke aanvulling voor
onze schoolbibliotheek.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn week-end!
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