Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 5 -9 - 1 6
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 2

Infoavonden (herhaling)

MR vergadering

De infoavonden zijn gepland op:

De MR heeft het jaar opgestart. U
kunt de notulen altijd nalezen op
onze site.

Datum

Groep

Tijd

22 sept.

1-2

19.00

22 sept.

3-4

20.00

20 sept.

5-8

18.0020.00

Ouderraad en klassenouders

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

Agenda
September/Oktober 2016
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.

We zijn blij dat we al zes klassenouders
hebben gevonden om ook dit jaar leuke
activiteiten mee uit te werken. Voor
groep 4 en 5 zijn we nog op zoek naar
enthousiaste ouders. De klassenouders
komen voor het eerst op 26 september
bij elkaar.
Het dagelijks bestuur van de OR
bestaat uit:
Carola Pruijsen / voorzitter
Joyce van Overmeeren / secretaris
Corine Verhof / penningmeester
Klassenouders van groep 1-2:
Jessica Bakkeren (Lucas gr.1)
Brenda de Bresser (Zoey gr. 2)
Klassenouder van groep 3-4:
Judith van Bommel (Nynke gr.3)
Klassenouder van groep 5-6:
Suzanne van der Schoot (Nora gr. 6)
Klassenouders van groep 7-8:
Mariska Rijken (Dana gr. 7)
Marie-Louise Bijkerk (gr. 8)

Nieuws van het Torteltuinteam
Het Torteltuinteam vindt het fijn om te
zien dat ook dit jaar weer veel ouders
bereid zijn om een groepje kinderen te
begeleiden in de moestuin. De komende
weken staan in het teken van oogsten
en winterklaar maken van de tuin.
Tijdens de vakantie zijn er heel veel
mooie vruchten aan de planten
gekomen. Neem gerust eens een kijkje
in onze Torteltuin!

Ouderbijdrage
Vandaag krijgt uw zoon/dochter een
brief van de ouderraad mee naar
huis. In deze brief het verzoek om de
vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Van deze bijdrage worden alle extra
activiteiten en festiviteiten betaald.
Indien u het bedrag niet in één keer
kunt missen, neemt u dan even
contact op met Juf Agnes.

Verjaardag van uw kind
Als een kind jarig is, besteden wij
hier graag aandacht aan op school.
De verjaardag wordt in de ochtend
met de eigen groep gevierd. Als
ouder mag u hierbij in de
kleutergroep nog aanwezig zijn.
Vergeet u niet om op tijd een datum
af te spreken met de leerkracht van
uw kind?!

Oproep Unit 1
Wij zoeken nog 5 ouders/begeleiders
die willen helpen/meelopen bij een
verkeerswandeling door de wijk. De
wandeling is op 11 oktober van 13.00
tot 14.30 uur. Opgeven kan bij de
leerkracht van uw kind!

Schoolgids
In de bijlagen van deze nieuwsbrief
sturen wij ook de schoolgids 20162017 mee. Hierin kunt u alle
informatie vinden over onze school.
Bijvoorbeeld: de vakanties, vrije
dagen en dagen met afwijkende
schooltijden en de afspraken omtrent
vervangers in de groep. Als u ergens
vragen over heeft, loop dan gerust
even binnen of stel ze bij het koffietijd moment.
U kunt de schoolgids ook terugvinden
op onze website.

Sportplein

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Sportplein
Op woensdag 21 september organiseert
de buurtsportcoach tussen 14.00 en
17.00 uur een gezellige sportactiviteit.
Het sportplein is te vinden op het
Raadhuisplein in Waalwijk. Meer
informatie vindt u op de flyers bij de
ingang van de school.

Bijeenkomst Tavenu

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle

Tavenu organiseert op donderdag 6
oktober een informatie avond voor
ouders die vragen hebben over de
uitgaanswereld van een puber. In de
bijlagen vindt u uitnodiging hiervoor.

Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

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