Nieuwsbrief OBS de Krullevaar
2 4 -1 1 -1 6
Ja a rg a ng 3 , n u m me r 1 1 Gefeliciteerd
Zaterdag 19 november kregen Stan (gr.
5) en Noor (gr. 3) er een zusje bij. Wij
willen het hele gezin feliciteren met de
geboorte van Pleun!

Worstenbrood actie
Deze week kreeg uw zoon/dochter een
brief mee over de worstenbrood actie.
Het is de bedoeling om op deze manier
geld in te zamelen voor de aankleding
van het atelier en nieuwe schoolshirts of
-hesjes. U helpt toch ook mee?
De bestellingen kunnen op 7 & 8
december ingeleverd worden op school.
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Agenda
November/december
2016
28 nov.
29 nov.
1 dec.
5 dec.
15 dec.
19 dec.
22 dec.
23 dec.
26 dec.
9 jan.
16 jan.

Sinterbingo
Kerstknutselen

Agenda buurthuis
Vrijhoeve
16 dec.

De ouderraad komt op maandag 28
november om 20.00 uur bij elkaar. Zij
gaan dan de puntjes op de “i” zetten
voor de Sinterklaasviering en ook al druk
aan de slag voor Kerst.

Bezoek Boeddhistische tempel
Om onze leerlingen een goed beeld te
geven van verschillende geloofshuizen,
gaan zij aanstaande dinsdag op bezoek
bij de boeddhistische tempel in
Waalwijk. Daar krijgen zij onder andere
uitleg over het mediteren. Wij wensen
hen weer een leerzame middag toe.

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
Bijeenkomst
thematisch werken
Unit 1 19.00 uur
Unit 2 20.00 uur

Agenda buurthuis
30 nov.
14 dec.

Ouderraad

Disco groep 1-8

Koffie-tijd
Ook in deze drukke en gezellige
decembermaand willen wij even tijd
inruimen om samen een kopje koffie
te drinken. Op donderdag 1
december bent u vanaf 08.30 uur
welkom in het Atelier. Wij zijn
benieuwd naar uw “ervaring” met
het tussenrapport en luisteren graag
naar eventuele vragen van onze
ouders.

Bijeenkomst thematisch werken
Vorig jaar mei organiseerden wij een
informatieavond over het vernieuwde
onderwijsconcept van onze school.
Inmiddels hebben wij als team de
nodige ervaring opgedaan met de
praktijk van het thematisch werken.
Deze ervaringen zijn met het team
en de leerlingen al regelmatig
geëvalueerd. Wij willen onze
bevindingen graag met u delen en
zijn nieuwsgiering naar wat uw
ervaringen zijn. Daarom organiseren
wij op 16 januari een bijeenkomst
voor ouders. De ouders van Unit 1
zijn welkom om 19.00 uur en de
ouders van Unit 2 om 20.00 uur.
Noteert u deze datum alvast in uw
agenda?

Teamscholing Kanjer
Afgelopen woensdag kregen alle
leerkrachten hun laatste officiele
Kanjertraining. Na afloop mochten
zij hun C-licentie in ontvangst
nemen. Dit betekent dat onze school
nu een ervaren Kanjerschool is, waar
de leerkrachten in staat zijn om uw
kind de hulp te geven die het nodig
heeft op sociaal emotioneel gebied.
Goed gedaan juffen!

Tussenrapport
Wij willen u graag informeren over de
vorderingen van uw kind. Daarom
krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8
dinsdag een tussenrapport mee naar
huis. Mocht de leerkracht met u in
gesprek willen over deze resultaten dan
krijgt u tevens een uitnodiging voor een
gesprek. Mocht u zelf behoefte hebben
aan een gesprek, dan kunt u altijd een
afspraak maken met de leerkracht van
uw kind.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Plusklas
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Meneer Nils zal over 2 weken voor de
laatste keer de plusklas op onze school
begeleiden. Hij heeft aangegeven meer
tijd aan zijn kleindochter te willen
besteden. Wij willen hem via deze weg
alvast bedanken voor alle jaren inzet!
Op dit moment zijn wij in samenwerking
met alle scholen van Bravoo bezig om
het beleid rondom onze talentleerlingen
te vertalen naar de praktijk. Dit
betekent dat wij leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeftes op dit
vlak de mogelijkheid zullen geven om
samen te komen in een bovenschoolse
plusklas voor leerlingen vanaf groep 5.
Deze leerlingen moeten dan wel
voldoen aan de gestelde criteria. De
bedoeling is om nog dit schooljaar van
start te gaan. We houden u op de
hoogte van ontwikkelingen op dit
gebied.

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