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Agenda
Oktober/November 2016
10 okt.
Drempels weg 7-8
10-11 okt. Juf Senne
studieverlof
13 okt.
Welkomgesprekken
17 okt.
FietsverlichtingsActie
18 okt.
Welkomgesprekken
20 okt.
Afsluiting thema
Nederland
24 – 28 okt. Herfstvakantie
1 nov.
Brandoefening
OR vergadering
3 nov.
Koffie-tijd
4 nov.
Leerlingraad
7 nov.
Info VO gr. 7-8
8 nov.
Schoolontbijt
Juffenfeest
MR vergadering
10 nov.
Studiedag BRAVOO
Alle leerlingen vrij
23 nov.
Studiemiddag team
28 nov.
OR vergadering
29 nov.
Tussenrapport 3-8

Studieavond team

Drempels weg

Met alle lovende feed-back van ouders
en leerlingen in ons achterhoofd, heeft
het team afgelopen maandag weer
goede stappen gezet in het ontwikkelen
van het thematisch werken. Wij zijn
gestart met een kritische terugblik op
het project Nederland. We hebben
enkele verbeterpunten besproken en
zullen hieraan extra aandacht geven bij
de uitvoering van het volgende project.
Daarna zijn we de diepte in gedoken
met het thema “Feesten”. In unit 1
gaan onze leerlingen tijdens dat thema
allerlei culturele feesten onder de loep
nemen. Hierbij gaan ze de bakker
helpen om de juiste producten voor
ieder feest te maken.
In unit 2 gaan onze leerlingen
onderzoeken hoe feesten in de vijf
wereldgodsdiensten gevierd worden.
Wat verschillen en overeenkomsten zijn
en wat hun mening hierover is.

Maandag krijgt groep 7-8 bezoek van
vrijwilligers die onze leerlingen op
een speelse en leerzame manier
laten kennismaken met de wereld
van de gehandicapte medemens. Uit
ervaring weten wij dat dit project
heel veel indruk maakt op onze
leerlingen. Zo ervaren zij o.a. wat
het betekent als je niet (goed) kunt
zien of als je afhankelijk bent van
een rolstoel. En mogen zij vragen
stellen aan mensen met een
beperking. Wij wensen hen een
leerzame ochtend toe.

Afsluiting thema Nederland
Ter afsluiting van het thema Nederland
nodigen wij alle ouders en
belangstellenden uit om een kijkje te
nemen in het atelier. Onze leerlingen
richten hier een tentoonstelling in om u
een indruk te geven van alles wat zij
geleerd hebben.
Noteert u 20 oktober tussen 15.00 en
15.30 uur alvast in uw agenda?! Uw kind
krijgt hiervoor volgende week nog een
uitnodiging mee naar huis.

Welkom
Na de herfstvakantie mogen wij Mink
welkom heten in groep 3. Hij komt
vrijdag 14 oktober al even
kennismaken. Wij wensen hem een
fijne tijd op de Krullevaar.

Actie Bruna schoolbieb
(herhaling)
Doen jullie allemaal mee?!
Hoe meer boeken je tijdens de
kinderboekenweek koopt, hoe meer
boeken onze school gratis krijgt! Als
je dus tussen 3 en 16 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!!!

Welkomgesprekken
Maandag krijgt uw zoon/dochter een
uitnodiging voor het Welkomgesprek
mee naar huis. De gesprekken vinden
plaats op dinsdag 13 en donderdag 18
oktober.
Wij willen u tijdens dit gesprek de
ruimte bieden om te vertellen over uw
kind. Om u hierbij op weg te helpen
hebben wij een vragenformulier
gemaakt. Vergeet u niet om dit
formulier mee te brengen naar het
gesprek?

Bezetting groep 7-8
Op maandag en dinsdag heeft Juf Senne
studieverlof. Juf Jenna zal in de
ochtenden lesgeven aan groep 7-8. In de
middagen is Juf Pam te vinden in Unit 2.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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De ramen van het atelier zien er
prachtig uit. Bedankt Cynthia, Irina,
Wendy en Suzanne!

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

Pagina 2 van 2

