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Belangrijke data
In de week na elke vakantie is er luizencontrole.
Elke dinsdag om 8.15 uur is er Ouderkamer.
Vrijdag
15 september Groep 1/2 vrij
Maandag 18 september 20.00 uur GMR-vergadering
Woensdag 20 september Verkeersexamen
Woensdag 27 september 18.30 uur MR-vergadering
Vrijdag
29 september Groepen 1 t/m 4 vrij

U komt toch
ook naar de
informatiemiddag?

Inhoud
-

Nieuwe leerlingen
Splitsing kleutergroepen
Informatiemiddag
Verkeerspraktijkexamen groep 8
Ouderkamer
Ouders gevraagd

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 12 september 2017.
De Nieuwsbrief kunt u ook digitaal bekijken op www.obsdesleutel.nl.
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OBS De Sleutel
Bezoekadres: Eilenbergstraat 256, 5011 EC Tilburg E-mail: obs.de.sleutel@opmaat-scholen.nl
Postadres: Postbus 2091, 5001 CB Tilburg Website: www.opmaat-scholen.nl
Telefoon: 013-4553905

Nieuwe leerlingen

Hebt u vragen dan kunt u hiervoor terecht
bij meneer Bram, juffrouw Anneke en
juffrouw Petra.

Informatiemiddag

We hebben een aantal nieuwe leerlingen
op school:
- Aisha, Abidirahman en Abdisamad
Yusuf in groep 1/2
- Rayan en Mohamad Tarakji,
Abdillahi Yusuf en Hanin Al
Masalmah in de Taalschool.
Wij heten hen hartelijk welkom en wensen
hen een fijne, gezellige en leerzame tijd op
De Sleutel toe.

Splitsing kleutergroep
Op dit moment hebben we twee lokalen in
gebruik voor onze kleutergroep. De
kinderen hebben lekker de ruimte in de
speelleerhoeken en juffrouw
Anneke/Petra of meneer Thijs is altijd
aanwezig in het lokaal. Ook is meneer
Thijs tijdens kringactiviteiten aanwezig
zodat er in kleine kringen veel aandacht
aan de leerlingen gegeven kan worden.
Nu hebben wij kort na de start van het
schooljaar onverwachts veel nieuwe
aanmeldingen voor onze kleutergroep
gekregen.
Dit houdt in dat we voor de herfstvakantie
al aan dertig leerlingen zitten. Gezien het
relatief grote aantal kinderen met
taalachterstand vinden wij het belangrijk
onze groepen zo klein mogelijk te houden.
Daarom gaan we de groep splitsen. Na de
herfstvakantie starten we met twee
kleutergroepen. De weken voor de
herfstvakantie zullen we gebruiken om
een goede leerkracht voor de nieuwe
groep te vinden. Uiteraard zal de verdeling
van de leerlingen zorgvuldig gebeuren.

In de vorige nieuwsbrief hebben we laten
weten dat er informatiemiddagen zouden
worden gepland. Tijdens deze
informatiemiddagen zullen de leerlingen
laten zien wat er het komend schooljaar
allemaal gedaan zal worden.
Inmiddels zijn de data van deze middagen
bekend:
- Maandag 18 september: groep 4
- Dinsdag 19 september: groep 5
- Donderdag 21 september: groep 8
- Dinsdag 26 september: groep 3
- Woensdag 4 oktober: groep 7
- Maandag 2 oktober: groep 1/2
- Dinsdag 3 oktober: groep 6
Van 13.30 tot 14.15 uur wordt er
informatie verstrekt in het klaslokaal.
Daarna is er tot 14.45 uur een informeel
samenzijn.
U bent van harte welkom!

Verkeerspraktijkexamen groep 8
Het verkeerspraktijkexamen voor groep 8
staat weer voor de deur.
Dit zal plaatsvinden op woensdag 20
september om 9 uur.
De fietsen worden op woensdag 13
september gecontroleerd.
De fietsen dienen voor deze datum in orde
te zijn, zodat de kinderen veilig aan het
examen kunnen deelnemen.
Groep 8 zal hier in de klas ook nog uitleg
over krijgen.
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Voor het praktijkexamen hebben we nog
hulpouders nodig. U mag u hier ook voor
opgeven als uw kinderen zelf niet in groep
8 zitten.
Dit kunt u doen bij meneer Arjan, juffrouw
Marsha of meneer Luc.
Vriendelijke groet van de
verkeerscoördinatoren.

Ouderkamer
(herhaalde mededeling)

Wij vinden het belangrijk dat er een plek is
op school waar ook ouders elkaar kunnen
ontmoeten en van en met elkaar kunnen
leren.
Dat doen we bij de ouderkamer, elke
dinsdagochtend vanaf 8.15 uur in de
teamkamer.
Bij de ouderkamer hebben we een koffieen thee inloop, koken we samen,
ontvangen we gasten uit de wijk of van
school die met ons praten over
gezondheid, opvoeding, onderwijs en nog
veel meer, en het is met name een plek
om even bij te kletsen.

Ilke (ilkereijnen@contourdetwern.nl/
0623643939).
Spelotheek- Over twee weken gaat de
spelletjes- en boekenuitleen voor groep 1,
2 en 3 weer van start en wij zijn op zoek
naar ouders die willen helpen met het
registreren van de gebruikers en het
controleren van de spelletjes op
dinsdagochtend van 8.15 - 8.45 uur.
Lijkt dit je leuk? Meld je dan aan bij Ilke
(ilkereijnen@contourdetwern.nl/
0623643939) of geef het door aan de
leerkracht van je kind.

Het programma van de ouderkamer kun je
vinden op de muurkrant die bij de ingang
van de school hangt.
Alle ouders van De Sleutel zijn van harte
uitgenodigd om binnen te lopen en aan te
sluiten, geheel vrijblijvend. Heel graag tot
ziens!

Ouders gevraagd!
(herhaalde mededeling)

Ouderkamer- Wij zijn
op zoek naar twee of
drie ouders, die het
leuk vinden om mee te
helpen bij de
ouderkamer. Het gaat
dan om het bepalen
van de onderwerpen
en de vorm waarin dit
onderwerp aan bod
komt. Lijkt je dit leuk? Meld je dan aan bij
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: obs.de.sleutel@opmaat-scholen.nl

3

Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: obs.de.sleutel@opmaat-scholen.nl

4

