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Fietsverlichtingsactie
Afgelopen maandag is de verlichting van
de fietsen van onze leerlingen uit Unit 2
gecontroleerd. Dit deden we met de
hulp van het materiaal van de ANWB
Lightwise actie. Gelukkig waren de
meeste fietsen helemaal in orde. Nu het
later licht wordt en vroeg donker is het
extra van belang om goed zichtbaar te
zijn in het verkeer.
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Agenda
Oktober/November 2016
20 okt.

Afsluiting thema
Nederland
24 – 28 okt. Herfstvakantie
1 nov.
Brandoefening
OR vergadering
3 nov.
Koffie-tijd
4 nov.
Leerlingraad
7 nov.
Info PO-VO
8 nov.
Schoolontbijt
Juffenfeest
MR vergadering
10 nov.
Studiedag BRAVOO
Alle leerlingen vrij
14 nov.
Info VO gr. 7-8
23 nov.
Studiemiddag team
28 nov.
OR vergadering
29 nov.
Tussenrapport 3-8

Agenda buurthuis
30 okt.
11 nov.
16 dec.

Bingo groep 1-6
Disco groep 1-8
Disco groep 1-8

- De aangeboden letters flitsen
m.b.v. de flitskaartjes:
m - r - v - i - s - aa - p – e –
t – n – b – oo – ee
- De woordrijtjes oefenen en
herhalen van kern 1 en 2 uit de
gekopieerde boekjes die zijn
meegegeven.
- Leesboekjes lenen bij de bibliotheek en samen lezen. De rode
(kern 1) en de gele (kern 2)
boekjes zijn aan bod geweest.
Het (opnieuw) lezen van deze
(maan)boekjes is een goede
oefening.

Brandoefening

Hulp gezocht
Wie wil helpen bij het ophalen van
enkele stelling kasten voor ons Atelier?
We zijn op zoek naar een extra paar
sterke armen op een maandag. Geef u
op bij juf Agnes.

Bezoek Tweede Kamer
Ter afsluiting van het thema Nederland
gaan de leerlingen van groep 7-8 vrijdag
op excursie naar Den-Haag. Eerst
bezoeken zij Madurodam om een goed
beeld te krijgen van de indeling van het
Binnenhof. Verder spelen onze
leerlingen een rollenspel waarin zij de
volkvertegenwoordiging zijn van een
fictieve stad en mogen zij een eigen
miljoenennota maken.
Tenslotte worden de leerlingen door
een gids rondgeleid en mogen zij even
meekijken in de Tweede Kamer.

Nieuws uit groep 3
De herfstvakantie staat voor de deur en
ook de kinderen in groep 3 hebben het
verdiend om even uit te rusten van het
harde werken. Toch willen we u vragen
om de komende week het lezen niet
helemaal los te laten. Ook in de
vakantie is het belangrijk om het lezen
regelmatig te blijven oefenen. Liever
elke dag 10 minuutjes, dan één keer
heel lang.
Wat kunt u doen?
- Spreek de woorden uit met hun klank.

Op 1 november gaan wij met onze
leerlingen de ontruiming van de
school oefenen. Wij zullen u
natuurlijk weer laten weten hoe het
gegaan is.

OR vergadering
De OR komt op 1 november om 20.00
uur bij elkaar. Zij zullen dan de
komende activiteiten voorbereiden.
Het wordt het drukke periode met
Sint en Kerst voor de deur.

Koffie-tijd
Wij nodigen u van harte uit om op
donderdag 3 november om 08.30 uur
aan te sluiten bij het koffie-tijd
moment. Ik zal dan de
bijzonderheden uit de vragenlijst
voor ouders met u delen. Natuurlijk
is er ook alle tijd voor uw vragen en
een gezellig gesprek. Locatie: Het
Atelier.

Leerlingraad
Onze leerlingraad komt op 4
november voor het eerst bij elkaar.
Tijdens deze eerste bijeenkomst
bespreken we de rol van de
leerlingraad op school, de uitkomst
van de leerlingvragenlijst en de
ideeën die zij naar voren brengen.

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

Pagina 1 van 2

Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
Controle hoofdluis

Inleveren kassabonnen Bruna

Na de herfstvakantie zullen alle
leerlingen weer gecontroleerd worden
op hoofdluis. Via de Klasbord-app kunt u
zien wanneer de groep van uw kind aan
de beurt is. Wij vragen u het kapsel van
uw kind op die dag eenvoudig te houden
en niet te veel gel te gebruiken.

Wij sparen nog steeds de kassabonnen
van de Bruna! Als u er thuis nog één
heeft liggen, lever hem dan in voor 18
november. Zo sparen we samen voor
korting op boeken voor de schoolbieb.

Regionaal talent
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Door zijn goede prestaties op turn
gebied heeft Fedde Santi (groep 5) de
“belofte status” van het NOC-NSF
gekregen. Dit is een prestatie om trots
op te zijn!
Fedde is uitgenodigd voor het regionaal
talentenprogramma en traint om
aansluiting te krijgen bij de nationale
KNGU-normen zodat hij na de
basisschool kan doorstromen naar een
fulltime topsportprogramma. Het is in
deze sport noodzakelijk om op jonge
leeftijd veel trainingsuren te maken.
Daarom heeft de leerplichtambtenaar
hem wekelijks een uur verlof gekregen
zodat hij op tijd bij de regionale
training aanwezig kan zijn. Zet hem op
Fedde!

Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar kreeg
uw zoon/dochter een brief van de
Ouderraad. Hierin vragen zij om een
bijdrage van € 20,00. Van dit bedrag
kunnen zij activiteiten organiseren zoals
Sinterklaas en Kerst. Helaas hebben zij
nog niet van alle ouders een bijdrage
ontvangen. Wij vragen uw aandacht
hiervoor.

Herfstvakantie
Het is bijna herfstvakantie. Wij wensen
iedereen een fijne week toe. Op
maandag 31 oktober hopen wij iedereen
weer op school te mogen begroeten.

Het team van OBS de Krullevaar wenst u een fijne herfstvakantie!
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