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Belangrijke data
In de week na elke vakantie is er luizencontrole.
Elke dinsdag om 8.15 uur is er Ouderkamer.
Woensdag 11 oktober
Schoolfotograaf
Donderdag 12 oktober
16.00 uur PGMR-vergadering
Vrijdag
13 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
Maandag 16 oktober t/m
Vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie
Dinsdag 31 oktober
14.30 uur Sleutelraadvergadering
18.30 uur MR-vergadering
Donderdag 9 november
Sleuteltheater
Vrijdag
10 november Groep 1/2 vrij

Morgen,
woensdag 11
oktober komt
de
schoolfotograaf
!
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 31 oktober 2017.
De Nieuwsbrief kunt u ook digitaal bekijken op www.obsdesleutel.nl.
Voor meer actueel nieuws, volg ons op Facebook: www.facebook.com/obsdesleuteltilburg.
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

Nieuwsbrief goes DIGITAL
Dit is de allereerste digitale Nieuwsbrief
van OBS De Sleutel. Vanaf vandaag
ontvangt u deze iedere twee weken per
email. Het zal even wennen zijn, maar een
digitale nieuwsbrief heeft een paar
belangrijke voordelen:
- Geen papierverbruik (het scheelt
14.000 A4tjes)
- Minder kosten
- Kost minder tijd om de Nieuwsbrief te
versturen (bijv. geen kopieerwerk).
Om de Nieuwsbrief verder te verbeteren,
willen wij binnenkort gebruik maken van
een speciaal nieuwsbriefprogramma
(Mailchimp).
Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, loop
dan even binnen bij juffrouw Diana Fase
(secretaresse) om uw emailadres te
controleren of door te geven?
De nieuwsbrief is natuurlijk ook altijd op
onze website te bekijken.

Google Translate
Mocht het voor u moeilijk zijn de
Nieuwsbrief in het Nederlands te lezen,
raden wij u aan gebruik te maken van
Google Translate. Dit is te gebruiken op de
computer en op de telefoon.

Nieuwe leerling

Nieuw: Groepsupdate
Wij vinden het belangrijk om
ouders/verzorgers goed op de hoogte te
brengen over wat er in de groep van uw
kind speelt. Daarom ontvangt u sinds eind
september per e-mail elke twee weken
een Groepsupdate van de leerkracht.
Natuurlijk gebruiken we ook de Klasbordapp. Het verschil met de Groepsupdate is
dat we via Klasbord korte aankondigingen
en berichtjes en foto's van interessante
activiteiten met u delen.
Via de Groepsupdate kunnen we
interessant nieuws direct uit de groep met
u delen: wat speelt er in de groep als
geheel, waar zijn de kinderen in de lessen
mee bezig geweest de laatste weken, zijn
er belangrijke opdrachten waar ze de
komende periode aan moeten werken,
handige tips voor ouders/verzorgers etc.
Wilt u ook graag op de hoogte blijven en
heeft u nog geen e-mailadres opgegeven,
geef het dan snel door aan de leerkracht!
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties
over de Groepsupdate, laat het ons weten.
Aan het eind van het jaar zullen we het
gebruik van de Groepsupdate evalueren.

Ouderkamer
Vandaag kwam Doreth van de bibliotheek
met een koffer vol boeken in de
ouderkamer met ouders praten over de
Kinderboekenweek. Gelukkig kreeg ze
daarbij hulp van een kleine Gruffalo-fan
die zijn favoriete boek aan de ouders heeft
voorgelezen.

We hebben een nieuwe leerling op school:
- Aragsan Idris in de groep 1/2.
Wij heten haar hartelijk welkom en
wensen haar een fijne, gezellige en
leerzame tijd op De Sleutel toe.
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Warandeloop

Gaan we samen rennen door de safari van
de Beekse Bergen?
Als school nemen wij graag deel aan het
hardloop evenement in Tilburg. Lijkt het
jou leuk om een hardloopwedstrijd mee te
doen? Schrijf je dan snel in!
De brieven zijn vorige week meegegaan.
Leven het inschrijfstrookje in bij de juf of
meester. Meedoen is gratis!

Samenwerkende Tandartsen Junior
is een tandartspraktijk speciaal voor
kinderen
De voordelen voor schoolgaande
kinderen:
- Als extra
service halen
we kinderen op
van school en
brengen ze
terug na de
behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed
moeten poetsen.
- Wij geven uitleg over wat gezonde
voeding en eet momenten betekenen
voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een
kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra
begeleiding nodig heeft dan
bespreken we dat met u.
Nieuwsgierig geworden naar de
mogelijkheden bij Samenwerkende
Tandartsen Junior?
Voor meer informatie of aanmelden kunt
u onze website bezoeken

www.samenwerkendetandartsenjunior.nl
of contact met ons opnemen: 0135430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en
beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior
Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail:
tilburgnoord@samenwerkendetandartsen
.nl
Samenwerkende Tandartsen Junior is een
instelling voor Jeugdtandverzorging.

Nieuws uit de MR
In de afgelopen MR-vergaderingen zijn de
vergaderdata nog eens nader bekeken en
is gekozen voor aanpassing.
De nieuwe data van de MR-vergaderingen
(dinsdag) tijdens het schooljaar 2017-2018
zijn:
- 31 oktober
- 23 januari
- 20 maart
- 22 mei
- 19 juni
De vergadertijd is van 18.30 tot 20.00 uur.
Wilt u dit ook in de schoolkalender
aanpassen?

Jumbo sparen
Beste ouders,
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij
Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij
elke besteding van €10,00 ontvangt u een
schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze.
Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze
school te geven. Van de punten die we
ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u
onze school opzoeken en zien wat onze
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spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de
schoolpunten ook direct aan onze school
toekennen. Daarnaast kunt u de punten
ook scannen met de Jumbo Sparen voor je
School app. Deze app is beschikbaar voor
zowel IOS- als Android telefoons en is te
downloaden in de App Store of Google
Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je
School app kunnen de schoolpunten heel
makkelijk en snel gescand en geactiveerd
worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde
punten ook inleveren bij ons op school. Bij
de ingang staat een dropbox waar u ze in
achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het
meesparen voor onze school.

Gevonden voorwerpen
(herhaalde mededeling)

Er zijn weer veel kledingstukken,
gymschoenen en andere voorwerpen
gevonden.
Deze zijn verzameld bij de conciërge in de
mand. Kijk even of er iets van uw kind bij
zit. In de herfstvakantie wordt de mand
geleegd.

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant heeft eind
september een jeugdenquête verstuurd
naar ruim 33.000 ouders van kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit
deze enquête gaan over de gezondheid,
leefstijl en woonomgeving van de
kinderen. Heeft u een uitnodiging
ontvangen? Doe mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kunt
u vinden op www.ggdmonitor.nl.

Schoolfotograaf
(herhaalde mededeling)

Woensdag 11 oktober komt de
schoolfotograaf foto’s
nemen van onze leerlingen.
Ook zullen dan groepsfoto’s
en broertjes/zusjesfoto’s
worden gemaakt. De
broertjes/zusjes foto’s
worden alleen gemaakt van de broertjes
en zusjes die leerling van OBS De Sleutel
zijn.
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Leesbevordering voor ouders
Vrijdag 10-11:
Vrijdag 17-11:
Vrijdag 1-12:
Vrijdag 8-12:

Interactief voorlezen en soorten boeken
Gebruik catalogus bibliotheek
Rondleiding bibliotheek Wagnerplein
Tips en bruikbare websites voor het maken van een
werkstuk of boekbespreking.

8.30-9.30 uur in de lerarenkamer!
Gratis deelname! Aanmelden bij
Ilke Reijnen of Doreth Verhaaren (doreth@bibliotheekmb.nl)
Eventuele kinderopvang mogelijk; graag bij aanmelding opgeven
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