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Ouderkijkweek, van 08.30 – 09.15 uur
Groep 8 bezoekt Thorbecke VMBO
Nationaal schoolontbijt
Klassenshow groep 6, aanvang 11.45 uur
Groep 8 bezoekt Thorbecke scholengemeenschap
Spreekmiddag/avond van 14.00-20.30 uur
Sinterklaasviering
NIO groep 8

Ouderkijkweek
In de week van 6 november kunnen ouders een kijkje nemen in de groep tijdens de les. De open lessen zullen
plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 09.15 uur.
In verband met de gymlessen kan het zijn dat er voor een ander tijdstip wordt gekozen. Dit zal door de
leerkracht met de betreffende ouders worden gecommuniceerd.
Vanaf woensdag hangen er intekenlijsten bij de deur van het klaslokaal
Inwoning leerlingen van het Festival
In de pers heeft u het al kunnen lezen, OBS het Festival sluit zijn deuren in verband met de aanwezigheid van
zwakke vloerdelen. Er moet plek gezocht worden voor een groot aantal kinderen.
De Krullevaar zal aan 4 groepen onderdak gaan bieden. Het betreft 3 groepen 5 en een groep 6.
De leerlingen zullen de bovenverdieping aan de rechterkant betrekken.
Themaweken Griezelig eng
In de lijn van het thema tijdens de Kinderboekenweek, zullen de komende weken in het teken staan van
“griezelig eng”. Tijdens deze weken staan een aantal activiteiten gepland.
Voor groep 6 t/m 8 komt op 2 november het Speellab. De kinderen gaan in 3D aan de slag met kunst en
techniek.
Voor de groepen 1 t/m 5 is er op 6 november een workshop “Piratenstunts”.
Tevens vinden er 2 voorstellingen plaats.
Op 28 november speelt “Woeste Willem” voor de groepen 1 t/m 4 en op 9 november is er een voorstelling “De
wolf is terug” voor groep 5 t/m 8.
15 november krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 5 een dansworkshop
Nationaal schoolontbijt
Woensdag 8 november doet de Krullevaar mee met het nationaal schoolontbijt.
De kinderen krijgen een ontbijt op school aangeboden, dus hoeven thuis niet eerst te eten.
Voor alles wordt gezorgd.
Voorleeswedstrijd
Vrijdag 13 oktober heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden. Noura, Tessa, Nisa en Kayra zetten hun beste
beentje voort. Als winnaar kwam Kayra uit de bus. Van de jury, Isolde Booers en meester Jorn, kreeg hij
lovende kritiek. Kayra gaat de Krullevaar binnenkort vertegenwoordigen in de Zwolse finale.

EU schoolfruit
Vanaf 13 november krijgen de leerlingen van onze school weer 3x per week gratis fruit of groente op dinsdag,
woensdag en donderdag gedurende 20 weken. In het kader van een gezonde leefstijl stimuleren wij de
leerlingen op deze dagen het aangeboden fruit te eten of zelf een gezonde pauzehap mee te nemen.

Oproep ouder hulp bij oud papier inzamelen
Al een aantal jaren loopt er een ouder mee bij de inzameling van oud papier. De Krullvaar ontvangt een deel
van de opbrengst van het oud papier en de vrijwilliger ontvangt 15,- vergoeding.
Dit jaar is deze regeling voor het laatst van toepassing. Wij zijn op zoek naar een ouder, die 1x per2 maanden
wil meehelpen.
Heeft u interesse? Geef u dan op bij Els van de Laar.

