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Bezoek boerderij Unit 1

Studieavond team

De leerlingen van groep 1-4 zijn deze
week naar de boerderij geweest. Zij
leerden daar onder andere waar melk
nu echt vandaan komt en hoe een
melkrobot werkt. Verder was er alle tijd
om de dieren te bekijken en te aaien.
Kortom een leuk en leerzaam onderdeel
van het thema Nederland!

Op 3 oktober hebben wij onze eerste
“studiedag”. Wij gaan ’s avonds met
het team invulling geven aan het
tweede thema. Dat pakken we
natuurlijk weer heel gedegen aan.
Allereerst bepalen we met elkaar
welke doelen onze leerlingen tijdens
het thema “feesten” moeten
bereiken. Hiervan maken we een
mindmap. Daarna gaan de
leerkrachten van beide Units de
doelen vertalen naar onderwijsactiviteiten die passend zijn bij de
verschillende leeftijden.
U begrijpt dat dit proces veel tijd
vraagt. Daarom hebben wij
afgesproken voor de uitwerking van
elk thema zo’n studiemoment te
plannen.

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778

Nieuws uit groep 3
De kinderen van groep 3 hebben de
afgelopen weken de volgende letters
aangeboden gekregen:

E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl
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Agenda
September/Oktober 2016

Koffie-tijd
29 sept.
03 okt.
10 okt.
10-11 okt.

Koffie-tijd
Studieavond team
Drempels weg 7-8
Juf Senne
studieverlof
13 okt.
Welkomgesprekken
17 okt.
FietsverlichtingsActie
18 okt.
Welkomgesprekken
20 okt.
Afsluiting thema
Nederland
24 – 28 okt. Herfstvakantie

Vanochtend een gezellig koffie-tijd
moment gedeeld met elkaar. Enkele
ouders van groep 1-2 gaven aan dat de
nieuwe “klasbord”-app prima bevalt!
Ook fijn om te horen waren de positieve
geluiden over het thematisch werken.
Verder kregen wij wat tips over
mogelijke excursies bij het volgende
thema en de inrichting van het atelier.

Het zou fijn zijn als u deze letters
ook thuis oefent met uw kind m.b.v.
de groene flitskaartjes die u eerder
gekregen heeft.
Deze letters spreekt uw kind uit met
hun klank, dus niet met de
alfabetnaam van de letters. Uw kind
zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats
van 'em' en 'er'. Voor het aanleren
van het lezen, is het heel belangrijk
dat u dat ook doet.

BVL

Agenda Buurthuis
21 sept.

Sportplein

Maandag avond komen alle
verkeerswerkgroepen van de scholen uit
de gemeente Waalwijk ook weer bij
elkaar. Zij gaan met de gemeente en
een vertegenwoordiger van VVN in
gesprek over de verkeerseducatie aan
onze leerlingen.
Wij willen onze leerlingen niet alleen
kennis bijbrengen maar ook
vaardigheden (kunnen sturen,
oversteken, etc.) en attitude (je netjes
gedragen in het verkeer). Dit jaar gaan
we in het BVL overleg o.a. de
vervoersprotocollen van alle scholen
binnen de gemeente aanpassen. Wij
houden u natuurlijk op de hoogte.

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Actie Bruna schoolbieb (herhaling)
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!!!

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

In de Bibliotheek in Waspik zijn twee
vrijwilligers actief voor het voorlezen op
woensdagmiddag. Het voorlezen is
bedoeld voor peuters, kleuters en hun
begeleiders. Elke eerste en derde
woensdagmiddag van de maand wordt
er voorgelezen van 16.00 tot 16.30. De
toegang is gratis.
Data: 7 en 21 september, 5 en 19
oktober, 2 en 16 november, 7 en 21
december.

Kinderboekenweek
Op 5 oktober is het Kinderboekenweek
en dan wordt om 16.00 uur extra
feestelijk voorgelezen in de foyer van
Den Bolder. Ouders kunnen hun kind
opgeven via het emailadres
waspik@bibliotheekmb.nl
In de bibliotheek van Sprang-Capelle is
op 12 oktober om 15.00 uur een
feestelijke activiteit.
Opa komt door poppentheater Rineke
Paes. Leeftijd van 2 tot 5 jaar.
Aanmelden kan via: bibliotheeksprangcapelle@bibliotheekmb.nl

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