Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
8 -1 2 - 1 6
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 3 Worstenbrood actie
Afgelopen week zijn de bestellingen
voor de worstenbrood actie weer
binnengestroomd. Er zijn in totaal 200
zakjes verkocht. Een gedeelte van de
opbrengst zal gebruikt gaan worden
voor de aankleding van het Atelier het
restbedrag gaan we opsparen om
nieuwe school-shirtjes van te kopen.
Bedankt voor alle inspanningen!

Bezetting groep 1-2
Op woensdag 14 december heeft juf
Jenna verlof. Juf Hanneke zal op deze
dag dus ook in groep 1-2 te vinden zijn.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
December 2016
Januari 2017
15 dec.
19 dec.
22 dec.
23 dec.
26 dec.
9 jan.
12 jan.
16 jan.

23 jan.
24 jan.

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

Welkom op school
Volgende week start Miraç in groep 1.
Wij wensen hem een fijne tijd op onze
basisschool.

Adviesgesprek groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben deze
week een uitnodiging gehad om samen
met hun ouders op donderdag 15
december op adviesgesprek te komen.
Tijdens dat gesprek worden zij op de
hoogte gebracht van het type
voortgezet onderwijs dat volgens ons
het beste bij hen past. Daarna is het
aan hen om een keuze te maken uit de
scholen in deze regio. Voor hen breekt
dus een spannende tijd aan.

Kerstviering
Aanstaande vrijdag gaat de
werkgroep onze school weer in een
gezellige kerstsfeer brengen. Het
jaarlijkse kerstfeest staat voor de
deur. Alle leerlingen zijn daarom op
donderdag 22 december ’s middags
vrij. Wij verwachten iedereen dan
die avond van 16.30u tot 19.00u op
school. De werkgroep heeft u
hierover vorige week al in een aparte
brief geïnformeerd.

Zingen Riethorst
De kinderen van groep 3-8 gaan ook
dit jaar weer een aantal kerstliedjes
instuderen. Deze liedjes zullen zij
vrijdag 23 december in Zorgcentrum
de Riethorst ten gehore brengen. De
schooltijden zijn op deze dag van
09.30 tot 12.00 uur. Wij rekenen
erop dat iedereen op tijd aanwezig
is! Kleuters die mee willen zingen,
zijn onder begeleiding van een ouder
natuurlijk ook van harte welkom!
(Graag vooraf doorgeven aan juf
Hanneke als u mee wilt.) De
kerstvakantie begint om 12.00 uur en
duurt tot 8 januari 2017.

Afsluiting thema feesten
In de afgelopen periode is door onze
leerlingen hard gewerkt binnen het
thema “Feesten”. In Unit 1 is veel
ervaring opgedaan met de organisatie
van de verschillende feesten en in Unit
2 hebben de leerlingen veel geleerd
over de 5 wereldgodsdiensten en de
feesten en gebruiken die daarbij horen.
Als afsluiting van dit thema hebben wij
gekozen voor een thema-nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt door onze
leerlingen gemaakt en zal in de week
voor kerst met de gebruikelijke
nieuwsbrief worden meegestuurd.

Nieuws uit groep 1-2
De leerlingen uit groep 1-2 gaan de
komende twee weken met de letter “t”
van taart en kerst aan de slag.
Natuurlijk mogen zij weer allerlei
voorwerpen voor de lettertafel mee
naar school nemen. Gaat u samen met
uw kind op zoek?

Kerstkaarten
In deze periode wil iedereen zijn
kerstwensen overbrengen. Wij willen
u eraan herinneren dat er geen
kaarten uitgedeeld mogen worden op
school. Uw kind mag wel 1 kaart
meebrengen voor de hele groep.
Deze kaart krijgt dan een mooi
plekje in de klas.

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

Monitor bibliotheek

Leerlingen van het basisonderwijs
hoeven zich in de Kerstvakantie op
donderdag 5 januari niet te vervelen.
Zij kunnen dan kennismaken met maar
liefst tien verschillende sporten op de
‘Kick Off Sport na School’ dat het
buurtsportcoach team Waalwijk in
samenwerking met waalwijkse
sportverenigingen organiseert.

Onze school gaat meedoen aan het
leesonderzoek van de Bibliotheek. In de
bijlagen vindt u hierover meer
informatie.

Dit sportevenement wordt van 8.30 uur
tot 16.15 uur gehouden in Sporthal de
Slagen, de Gaard 2 in Waalwijk en is
bedoeld voor leerlingen uit de groepen
3 t/m 8 van de basisscholen. Het
bestaat uit een ochtend- en
middagprogramma. De ochtend is
bedoeld voor de kinderen uit de
groepen 3 – 4 – 5 en ’s middags zijn de
sportactiviteiten afgestemd op de
kinderen uit de groepen 6 – 7 – 8.
Deelname aan dit evenement is gratis,
maar belangstellenden moeten zich wel
vooraf inschrijven.

Kerstknutselen buurthuis
Op woensdag 14 december zijn alle
kinderen van harte welkom in het
buurthuis. Zij kunnen dan van 13.30 tot
15.30 uur onder begeleiding aan een
leuke knutselactiviteit deelnemen. Op
de facebook pagina van het buurthuis
vindt u hierover meer informatie.

Inschrijven gaat als volgt:
Ga naar www.waalwijksportief.nl Klik
aan de rechter bovenkant op ‘inloggen’.
Heb je al een account. Log dan in met
je emailadres en wachtwoord.
Heb je nog geen account? Meld je dan
eerst aan. Klik op de blauwe balk
‘aanmelden als deelnemer’. Vul de
gevraagde gegevens in en volg verder de
instructies op de site. Daarna kun je
inschrijven.

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