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Agenda
September/Oktober 2016
13 sept.
MR vergadering
16 sept.
Juf Senne verlof
20 sept.
Info avond Unit 2
22 sept.
Info avond Unit 1
26 sept.
OR vergadering
26-27 sept. Juf Hanneke verlof
28 sept.
Kinderpostzegels
29 sept.
Koffie-tijd
03 okt.
Studieavond team
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

Agenda Buurthuis
21 sept.

Sportplein

Infoavonden

Letterhoek groep 1-2

Tijdens de infoavonden krijgt u
informatie over de methoden en het
werken in de groep van uw kind. In Unit
2 zal deze avond er dit jaar anders
uitzien. U krijgt een rondleiding van uw
eigen kind en kunt bij de leerkracht
terecht met eventuele vragen. De
infoavonden zijn gepland op:

Komende week beginnen wij met de
eerste letter van dit schooljaar. Het
gaat om de letter “n” van Nederland
(spreek uit als nnn, niet en). De
kinderen mogen spullen meenemen
waar deze letter in voorkomt. Wij
zetten deze dan op de lettertafel in
onze klas. De spullen blijven
ongeveer 2 weken op school en
worden daarna weer mee terug naar
huis gegeven.

Datum

Groep

Tijd

22 sept.

1-2

19.00

22 sept.

3-4

20.00

20 sept.

5-8

18.0020.00

Overblijven
MIKZ (TSO) heeft haar werkwijze
rondom het overblijven veranderd.
Hierover heeft u voor de vakantie een
brief ontvangen. In de bijlagen vindt u
op verzoek nogmaals de brief over deze
verandering.

MR vergadering
De MR komt dit schooljaar op 13
september om 20.00 uur weer voor het
eerst bij elkaar. Op de agenda staat
o.a. het bespreken van de activiteiten
2016-2017, het jaarverslag van de OR en
de informatieavond.

Verlof juf Senne
Op vrijdag 16 september zal juf Senne
een geregistreerd partnerschap
aangaan. Wij wensen haar en haar
partner een hele feestelijke dag toe!
Juf Myrthe Berretty zal deze dag in
groep 7-8 de lessen verzorgen.

Oproep klassenouders
Als u geïnteresseerd bent in de taak van
klassenouder, laat u dit dan voor 14
september even aan de leerkracht van
uw kind weten door het strookje in te
leveren?!

Opstartbrief
Deze week kreeg uw zoon/dochter de
opstartbrief mee naar huis. Wij vinden
het fijn als u deze brief invult en zo snel
mogelijk op school afgeeft.

Thema’s en atelier
Voor de zomervakantie kreeg uw kind
een brief mee naar huis waarin wij u
vroegen mee te denken/helpen bij
het thema onderwijs. Vergeet u niet
het antwoordstrookje op school af te
geven als u voor ons ideeën heeft?

Onze school is gezond!
Onze school heeft het vignet
Gezonde School behaald! Het vignet
Gezonde School is een erkenning voor
scholen die structureel werken aan
het verbeteren van de gezondheid
van hun leerlingen en medewerkers.
En dat doen wij!
Zo zorgen we voor actieve en
gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling
van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal
bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.
Het vignet Gezonde School is een
initiatief van diverse landelijke
gezondheidsorganisaties. Wilt u meer
weten over het vignet Gezonde
School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Oproep Buurthuis Capelle
De zomervakantie is weer voorbij en de
school is weer begonnen. Ook gaan we
van start met een nieuwe planning voor
de kinderactiviteiten in het Buurthuis.
Helaas hebben we afscheid moeten
nemen van een aantal ouders en zijn we
dus opzoek naar nieuwe enthousiaste
ouders die graag een handje meehelpen
om voor onze kinderen een aantal
leuke, gezellige, spannende, creatieve
middagen/avonden in elkaar te zetten.

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

We gaan dan ook brainstormen over
wanneer we welke activiteiten gaan
doen en wie er dan verantwoordelijk is
voor deze activiteit (datum brainstorm
volgt). Zo ben je niet iedere keer aan
de beurt en is het voor iedereen nog te
overzien, aangezien de meeste ouders
al een vrije drukke agenda hebben :-).
Heb je vragen dan hoor ik het graag.
Het zou fijn zijn om met een vaste team
er weer een mooi jaar van te maken
voor onze kinderen. Zonder jullie hulp
gaat dit niet lukken en dat zou jammer
zijn.
Sandra van Wezenbeek
(Moeder van Juul & Niek Mutsaers)
06-29200389

Atletiekclub Waalwijk
Op 24 september is het feest bij de
Atletiekclub Waalwijk. Zij vieren dan
hun 50 jarige bestaan. In de bijlagen
vindt u een flyer voor de activiteiten op
die dag.

Uitnodiging communie en vormsel
De leerlingen uit groep 4 en uit groep 8
worden door de parochie H. Willibrord
uitgenodigd om hun communie/vormsel
te doen. Indien daarvoor interesse is,
kunt u het inschrijfformulier bij Juf
Agnes opvragen.

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