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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 6 Gelukkig nieuwjaar!
Een mooi nieuw jaar is begonnen. Het
team van de Krullevaar wenst iedereen
ook via deze weg een heel fijn en
inspiratievol 2017 toe!

Inleveren rapportmap
Binnenkort krijgt uw kind het eerste
rapport. Wij vragen u de
rapportmappen weer in te leveren op
school zodat wij ze in orde kunnen
maken.

Leesavontuur op klassenbezoek

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

Afgelopen dinsdag kwam de
medewerkster van het leesavontuur op
klassenbezoek. Ouders van leerlingen
die deelnemen aan het leesavontuur
waren hierbij ook uitgenodigd omdat
hun kind een presentatie gaf. Een
leerling heeft een stukje voorgelezen
uit zijn favoriete boek. Een groepje
leerlingen heeft een brei-verhaal
gemaakt, waarbij de kinderen om
beurten een zin aan een verhaal
toevoegden. Zo ontstond een grappig
verhaal waarvan ze van te voren nog
niet wisten hoe het zou lopen. En alle
leerlingen mochten meedoen met een
boeken-sushi. Uw kind kan u hierover
vast meer vertellen.

Koffie-tijd

Agenda
Januari/februari 2017
16 jan.

23 jan.
24 jan.
03 feb.
06 feb.
09 feb.
14 feb.
16 feb.
21 feb.
22 feb.
24 feb.
27 feb.

Bijeenkomst
thematisch werken
Unit 1 19.00 uur
Unit 2 20.00 uur
Start toetsweken
OR-vergadering
MR-vergadering
Leerlingraad
Bezoek bieb gr. 1-2
Koffie-tijd
1ste rapport
10-min gesprekken
10-min gesprekken
Afsluiting thema 3
Kijkochtend
Carnavalsviering
Groep 1-8
Start
voorjaarsvakantie

Agenda buurthuis
28 jan.

Game Kings XXL

Agenda buurthuis
vrijhoeve
24 jan.

Kinderbingo

Vanochtend het eerste koffie-tijd
moment van dit jaar. Waarin we de tijd
genomen hebben om gewoon gezellig
met elkaar in gesprek te zijn. Ouders
gaven complimenten over de fijne
ontspannen kerstviering en waren
benieuwd naar de plusklassen van
Bravoo.

Bijeenkomst thematisch werken
Aanstaande maandag organiseren wij
een bijeenkomst voor ouders over het
onderzoekend en thematisch werken.
Wij willen dan graag onze bevindingen
met u delen en zijn benieuwd naar uw
ervaringen als ouder. Wij nodigen alle
ouders van unit 1 van harte uit om 19.00
uur en alle ouders van unit 2 om 20.00
uur. De koffie staat klaar!

Vierde thema bekend
Wij zijn pas net van start gegaan met
het derde thema van dit schooljaar
maar denken graag vooruit. Als vierde
thema willen wij graag aansluiten bij
het seizoen lente. Daarom hebben wij
gekozen voor het thema planten. Wij
zijn benieuwd naar eventuele ideeën
van uw kant.

GMR zoekt ouder
Met ingang van januari 2017 is de
GMR op zoek naar een lid ter
versterking van de oudergeleding. Als
GMR-lid denkt u mee over (de
uitvoering van) het beleid van
stichting BRAVOO waar ook onze
school deel van uitmaakt. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Carla Mannak via
info@stichtingbravoo-gmr.nl .

Actie Jumbo
De Jumbo in Kaatsheuvel is gestart
met de actie: Sparen voor je school.
Tijdens de actieperiode ontvangen
klanten bij elke besteding van €
10,00 een schoolpunt. De verdiende
punten worden omgezet in een
budget bij onze school-leverancier. U
kunt de punten zelf on-line aan onze
school toekennen of op school
inleveren in de spaarzuil op het
podium. U spaart toch ook mee?!

Carnaval in Capelle
De carnavalsoptocht is op 25 februari
en vertrekt om 14.11 uur vanaf café
de Witte Brug naar buurthuis
Capelle. Het motto is:
Hedde um oak dur!!!
Weet uw zoon/dochter iets creatiefs
te bedenken op dit motto. Dan kan
hij/zij zich opgeven voor de optocht.
Ook voor de jeugdraad en de
dansmariekus worden nog leden
gezocht. Aanmelden/opgeven kan via
www.buurthuiscapelle.nl .

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Badminton
Op zaterdag 14 januari organiseert FST
voor de mini’s een badminton-inloop.
Alle kinderen tussen 4 en 7 jaar zijn
tussen 8.45u en 10.15u welkom om
kennis te maken met deze sport in
sporthal de Zeine in Waalwijk.

Game Kings XXL
Deze activiteit van het buurthuis is met
1 week verschoven naar 28 januari.
Meer informatie volgt via de facebook
pagina en de website van het buurthuis.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

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