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1 7 -1 1 -1 6
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 0 Sinterklaas
Op maandag 28 november mogen al
onze leerlingen hun schoen zetten op
school. Het zou fijn zijn als iedereen
hiervoor komende week alvast een
schoen meebrengt. En dan maar hopen
dat de Sint en zijn Pieten er iets lekkers
in doen…
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Agenda
November/december
2016
23 nov.
28 nov.
29 nov.
1 dec.
5 dec.
15 dec.
19 dec.
22 dec.
23 dec.
26 dec.
9 jan.

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
30 nov.
14 dec.

Sinterbingo
Kerstknutselen

Agenda buurthuis
Vrijhoeve
16 dec.

Disco groep 1-8

organiseren rondom het thema
“dromenland”. De werkgroep vindt
het fijn als alle ouders meedenken
over activiteiten en/of spellen die te
maken hebben met dit thema. Op de
trap voor het podium komt een
ideeënbus te staan waar u uw idee in
kwijt kunt. Uw ideeën worden dan
door de werkgroep meegenomen bij
het vormgeven aan de viering van de
kinderen.
De kerstviering wordt ’s avonds van
16.30 uur tot 19.00 uur gehouden.
Uw kind krijgt hiervoor in de week
van 5 december nog een speciale
uitnodiging.

Buurtsportcoach
Studiemiddag team
Voorlopig weer de laatste inspirerende
studiemiddag. Op woensdagmiddag 23
november gaat het team aan de slag
met de Kanjertraining. Na deze dag
krijgen wij als school onze C-licentie.
Dat betekent dat wij een ervaren
Kanjerschool zijn waar hard gewerkt
wordt aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind. Het was voor
ons fijn om te zien in de vragenlijst dat
deze kwaliteit ook door u als ouder erg
gewaardeerd wordt.

Op donderdag 5 januari organiseert
de buurtsportcoach de 2e editie van
de Grote Sport Na School Kick-Off.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen
zich gratis inschrijven voor dit leuke
sportieve evenement via
www.waalwijksportief.nl .
In de bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u een brief van de
buurtsportcoach met meer
informatie.

Groepsbespreking
Juf Miep, onze IB-er, voert op dit
moment met de leerkrachten van alle
groepen een groepsbespreking. In dit
gesprek wordt gekeken naar de
ontwikkeling van de leerlingen. Zowel
op individueel- als op groepsniveau. Als
er naar aanleiding van dit gesprek
bijzonderheden zijn m.b.t. uw
zoon/dochter, zal de leerkracht u
volgende week middels het
tussenrapport uitnodigen voor een
gesprek.
De bijzonderheden op groepsniveau
krijgen een plekje in het groepsplan van
de leerkracht. Zo werken we op alle
niveaus aan een optimale afstemming
van ons onderwijs.

We zitten ook op het web!

Kerst 2016
Het lijkt misschien nog ver weg. Maar
voor we het weten staat kerst voor de
deur. Daarom kwam de kerstwerkgroep
vorige week bij elkaar. Het leek hen
een leuk idee om de kerstviering te

www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijn week-end!

Pagina 2 van 2

