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Studiedag BRAVOO

Bruiloft in Unit 1

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

Tijdens het thema “Feesten” is met
Unit 1 gewerkt over allerlei feesten
die wij in Nederland vieren. Het
huwelijksfeest is hierbij uitgebreid
besproken. Onze leerlingen leerden
wat er allemaal bij het organiseren
van zo’n bruiloft komt kijken.
Aanstaande maandag is een
spannende en feestelijke dag. Dan
zullen Olivier en Marissa elkaar op
het gemeentehuis van Waalwijk het
“ja-woord” geven. Onder toezicht
van hun getuigen, bruidsmeisje en
–jonker en alle genodigden.

Juffenfeest
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Agenda
November/december
2016
10 nov.
14 nov.
23 nov.
28 nov.
29 nov.
1 dec.
5 dec.
15 dec.
19 dec.
22 dec.
23 dec.
26 dec.
9 jan.

Studiedag BRAVOO
Alle leerlingen vrij
Info VO 7-8
Studiemiddag team
OR vergadering
Schoentje zetten
Tussenrapport 3-8
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

Agenda buurthuis

De juffen van de Krullevaar willen
iedereen hartelijk bedanken voor het
fijne “verjaardagsfeest”. Het begon al
vroeg in de ochtend met een feestelijk
ontbijt. Later werden alle juffen
verwend met door onze leerlingen
gemaakte wimpels. Wij hebben die
mooie vlaggetjes natuurlijk een plekje
gegeven in de school.

Muzikale quizz
Dinsdag kregen alle groepen bezoek van
het duo Isaac & Robert. Zij lieten onze
leerlingen horen hoe mooi viool,
accordeon en dwarsfluit kunnen klinken.
Dit deden zij aan de hand van wel heel
bekende wijsjes uit de Efteling.
Misschien is uw zoon/dochter wel
ontzettend enthousiast geworden over
een van deze instrumenten.
Muziekschool “de Heraut” nodigt onze
leerlingen van harte uit voor een
verdere kennismaking. Meer informatie
is te vinden op
www.muziekschooldeheraut.nl .

Sinterklaas
Groep 5-6-7-8 gaat ook dit jaar de Sint
weer helpen door surprises te maken.
Zij zullen maandag lootjes trekken. Uw
kind krijgt dan een envelop met € 3,00
mee naar huis om een leuk cadeautje te
kopen voor in deze surprise.
Bij groep 1-2-3-4 komt de Sint op
maandag 5 december op bezoek.
Op maandag 28 november mogen al
onze leerlingen hun schoen zetten op
school. Het zou fijn zijn als iedereen
hiervoor een schoen van thuis
meebrengt.

Welkom
30 nov.

Sinterbingo

Agenda buurthuis
Vrijhoeve
11 nov.
16 dec.

Disco groep 1-8
Disco groep 1-8

Volgende week mogen wij een nieuwe
leerling verwelkomen in groep 1. Wij
wensen Siem een fijne tijd op de
Krullevaar.

Bezoek Moskee Unit 2
In Unit 2 zijn de leerlingen vanuit
een heel andere invalshoek aan het
werk met het thema “Feesten”. Zij
onderzoeken de verschillende
geloven op feesten en gebruiken. Op
maandag krijgen zij een gastspreker
op bezoek en op dinsdag gaan zij met
de hele unit naar de Moskee in
Tilburg. Daar zal de imam hen meer
vertellen over het islamitische
geloof.

Informatie avond VO groep 7-8
Maandag 14 november zijn de ouders
van de leerlingen uit groep 7-8 van
harte welkom bij de informatieavond
over het voortgezet onderwijs. Wij
leggen u dan uit hoe het schooladvies
tot stand komt en informeren u over
de verschillende mogelijkheden in de
omgeving.

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

Pagina 1 van 2

Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
Waalwijk Sportief

Gratis af te halen

Op WaalwijkSportief vind je
kennismakingsactiviteiten van
sportverenigingen en sportaanbieders in
de gemeente Waalwijk. En kun je je
direct inschrijven om deel te nemen aan
een sportactiviteit.

Nu ons atelier is voorzien van mooie
nieuwe groepstafels hebben wij nog 1
“oude” tafel over. Deze tafel is gratis af
te halen. (In de koffiekamer kunt u hem
bekijken.)

Vanaf begin november worden de
volgende gratis sportactiviteiten
aangeboden:
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 Circus. Pinilotta circus variété acts.
Circuslessen, jongleren, draadlopen,
acrobatiek, balanceren op ballen. En
nog veel meer.
 Hardlopen. Triathlon en
loopvereniging Maresia. Leer goed
hardlopen bij deze veelzijdige
sportvereniging.
 Volleybal. Volleybalclub Atak’55.
Cool Moves Volleybal is speciaal
ontwikkelt voor de jeugd.
 Hockey. Hockeyclub Waalwijk. Maak
kennis met deze aantrekkelijke
sport.
 Biljarten. Jeugd Biljart Club
Waalwijk. Op verschillende data kun
je proeflessen volgen.
 Triathlon Triathlon en loopvereniging
Maresia. Start to triathlon.
zwemmen - hardlopen - fietsen.
Schrijf je als volgt in:
Heb je al een account aangemaakt, klik
dan aan de rechterkant van de site op
‘direct inloggen’.
Wil je inschrijven, maar je hebt nog
geen account? Maak dan eerst een
account aan. Klik op de button
‘aanmelden account’, vul je gegevens in
en bevestig de e-mail die je ontvangt.
Daarna kun je inschrijven.
Ben je op zoek naar een leuke sport of
wil je eens een andere sport proberen,
kijk dan regelmatig op
www.waalwijksportief.nl voor het
aanbod aan gratis sportkennismaking.

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