Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
1 5 -1 2 -1 6
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 4 Bezetting groep 7-8
Op maandag 19 december heeft juf
Senne studieverlof. Juf Paula zal haar
deze dag vervangen.

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

23 jan.
24 jan.

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
21 jan.

Game Kings XXL

Het thema voor de periode tussen de
kerst- en voorjaarsvakantie is bekend;
communicatie! In Unit 1 gaan de
leerlingen aan het werk vanuit de vijf
zintuigen. Zij zullen door te ervaren
ontdekken wat de functie van hun
zintuigen is.
Unit 2 zal zich meer gaan richten op
allerlei (technische) oplossingen die
gebruikt worden om met elkaar te
communiceren. Wij gaan binnen dit
onderwerp heel wat boeiende
onderzoeken laten uitvoeren en gaan
met onze leerlingen in gesprek over hun
bevindingen.

Oproep kerst
Wij willen tijdens de kerstviering één
van de lokalen inrichten binnen het
thema “dromenland”. Hiervoor zijn wij
nog op zoek naar: glazen potjes, lounge
kussens, zitzakken, kussens,
lavalampen, wierook branders, klamboe
en slaapzakken. Kunt u ons helpen?
Afgeven kan bij Juf Ilse/juf Pam.

Kerstviering
Wat is onze school weer prachtig
versierd! Bedankt, lieve ouders, voor uw
hulp hierbij. Op donderdagavond zijn
alle leerlingen van 16.30 u tot 19.00u
uitgenodigd om kerst te vieren in
“dromenland”. Daarom zijn zij deze
donderdag’s middags vrij.
We sluiten deze avond af met het
zingen van enkele kerstliedjes in de
centrale hal. U bent vanaf 18.45u
welkom om mee te genieten vanaf een
plaatsje op de boven verdieping of de
tribune!

Zingen Riethorst
De kinderen van groep 3-8 zijn ook
dit jaar weer een aantal kerstliedjes
aan het 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.

Afscheid Juf Jenna
Juf Jenna (groep 1-2) heeft een
nieuwe baan gevonden. Zij zal a.s.
woensdag voor het laatst op onze
school invallen. Op dit moment zijn
wij druk bezig om een goede
vervanger te werven. Wij houden alle
betrokkenen natuurlijk op de hoogte.

Musicals groepen 1-6
In verband met praktische
overwegingen en haalbaarheid van
het gezamenlijk inoefenen van de
musical hebben wij besloten de
groepen voor de musicals anders te
verdelen. Groep 5-6 zal als eerste
hun musical op gaan voeren op
donderdag 16 maart. Unit 1 (groep 1
t/m 4) zal gezamenlijk een musical
opvoeren op donderdag 1 juni.
Wij vragen de ouders van groep 4
om rekening te houden met de
nieuwe datum.

Jaarverslag MR
De MR heeft het jaarverslag
vastgesteld. U kunt het jaarverslag
vinden op onze website onder het
kopje “ouders –
Medezeggenschapsraad”.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Actie Jumbo
De Jumbo in Kaatsheuvel start in januari
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. Wij willen sparen
voor materialen voor het themaonderwijs. Wij hopen dat u allemaal
mee wilt sparen voor onze school! Zegt
het voort, zegt het voort, ook opa’s,
oma’s en bekenden kunnen de punten
aan onze school geven.
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778

Gevonden voorwerpen
De bak voor gevonden voorwerpen
begint aardig vol te raken. Mist u soms
een bakje, beker of sjaal? Kijk eens in
de rode bak bij de hoofd ingang.

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

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