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Ja a rg a ng 3 , n u m me r 3

Bezetting groep 1-2

Leerlingraad

Komende week zal juf Jenna op
maandag, dinsdag en woensdag in groep
1-2 de lessen verzorgen. Juf Hanneke
geniet dan van haar verlof.

Afgelopen week zijn in de groepen 58 de leerlingen voor de leerlingraad
verkozen. Het zijn: Puck (5), Nora
(6), Flore (7) en Bas (8). Wij vinden
het fijn dat deze kanjers met ons
willen nadenken over het verbeteren
van onze school.

OR vergadering
Maandagavond komt de ouderraad voor
het eerst dit schooljaar bij elkaar. Een
gezellige avond van kennismaken met
elkaar en het verdelen van de taken.
Natuurlijk denken zij samen ook al na
over de eerste activiteiten van dit
schooljaar.

Bezoek boerderij Unit 1
OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
September/Oktober 2016
26 sept.
OR vergadering
26-27 sept. Juf Hanneke verlof
27 sept.
Start leesavontuur
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.

Sportplein

Maandagmiddag 26 september gaan de
groepen 1 t/m 4 een kijkje nemen op de
boerderij. Het vervoer is geregeld.
Houdt u rekening met de kleding van uw
kind? Bedankt!

Start naschoolsleesavontuur
Op dinsdag 27 september gaat het
naschools leesavontuur van start. De
groepen zitten nog niet helemaal vol.
Leerlingen die toch nog willen
deelnemen kunnen zich tot en met
maandag opgeven bij juf Chantal of de
eigen leerkracht.
De deelnemende leerlingen krijgen nog
een brief met aanvullende informatie
mee naar huis.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 28 september komen
onze leerlingen weer bij u langs om
kinderpostzegels te verkopen.

Koffie-tijd
Wij vinden het fijn om met onze
ouder(s) in gesprek te zijn over het
onderwijs en de opvoeding van onze
leerlingen. Wij nodigen u dan ook van
harte uit voor een kopje koffie/thee en
een goed gesprek op donderdag 29
september om 08.30 uur. Locatie: Het
Atelier (oude lokaal groep 1-2). U komt
toch ook?!

Ouderbijdrage
Vorige week kreeg uw zoon/dochter een
brief mee over de ouderbijdrage. Denkt
u nog aan de betaling hiervan? Met deze
bijdrage maakt u het mogelijk om leuke
activiteiten voor de kinderen te
organiseren.

Foto Nederland Unit 1
Bij het podium in de hal hangt een
grote kaart van Nederland. In een
eerdere brief hebben we gevraagd of
uw kind een foto kan meenemen van
een bijzondere plek in Nederland,
waar hij /zij geweest is. De foto
mag u ook mailen
naarnbartels@obsdekrullevaar.nl
Het zou erg leuk zijn als er van elk
kind een foto hangt!

Herhaalde oproep
verkeerswandeling
Wij zoeken nog 4
ouders/opa’s/oma’s om de kinderen
te begeleiden tijdens een verkeerswandeling door de wijk. De
wandeling is op 11 oktober van 13.00
tot 14.30 uur. U doet de kinderen
een groot plezier!
Opgeven kan bij de leerkracht van
uw kind.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Diploma uitreiking Juf Agnes

Informatie avonden

Juf Agnes is vrijdag 23 september niet
op school. Zij mag dan haar diploma van
vakbekwaam schoolleider in ontvangst
gaan nemen.

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

Afgelopen dinsdag was het informatie
avond voor Unit 2. Wij willen graag onze
complimenten geven aan alle gastheren
en gastvrouwen die hun ouders zo’n
fijne rondleiding gegeven hebben. Van
een grote groep ouders kregen wij te
Berichtje van de TSO
horen dat zij de informatie avond
In het nieuwe schooljaar zijn er bij de
“nieuwe stijl” als erg prettig ervaren
tso wat veranderingen. Het
hebben. Met name de mogelijkheid om
belangrijkste, de nieuwe manier van
even persoonlijk contact met de
aanmelden en afmelden. Dit is even
leerkracht te hebben en de aandacht
wennen maar uiteindelijk is het een
voor de vernieuwingen tijdens de
fijne manier. Vergeet uw kind ( bij
informatieavond werden als erg prettig
vaste dagen) niet af te melden als het
en informatief ervaren.
een keertje niet komt. Dit moet voor
De ouders van Unit 1 zijn vanavond van
10.00 uur anders betaald u wel voor
harte welkom tijdens hun
deze dag.
Het aantal kinderen dat nu overblijft is informatieavond! Zij krijgen
lager en daarom blijven we in 2 groepen “ouderwets” uitleg van de leerkracht.
Wij denken op deze manier goed aan de
over. Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
behoefte en mogelijkheden van ouders
De tosti dagen zijn voor groep 1 t/m 4
en leerlingen gedacht te hebben.
op dinsdag en voor groep 5 t/m 8 op
donderdag.
Groet, het overblijf team.

Actie Bruna schoolbieb
Doen jullie allemaal mee?!
Hoe meer boeken je tijdens de
kinderboekenweek koopt, hoe meer
boeken onze school gratis krijgt! Als je
dus tussen 3 en 16 oktober een
kinderboek koopt bij Bruna, vergeet dan
niet je kassabon in te leveren bij je juf.
Onze school mag dan voor 20% van het
totaalbedrag op jouw bon, gratis boeken
uitzoeken bij Bruna!!!

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