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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
Woensdag 4 oktober
Start Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober
Dag van de leraar
Staking, alle leerlingen vrij
Donderdag 12 oktober
16.00 uur PGMR vergadering
Vrijdag
13 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek

Inhoud
-

Morgen
worden de
fietsen van
groep 8
gecontroleerd

Nieuwe leerlingen
Week tegen pesten
Uitstapje groepen 1/2, 3 en 4
Landelijke staking op 5 oktober 2017
Personeel
Bibliotheek Wagnerplein
Koelboxen
Ouderkamer
Spelotheek
Informatiemiddag
Verkeerspraktijkexamen groep 8
Bijlage: Nieuwe sporten proberen?
Bijlage: Landelijke staking op 5 oktober 2017

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 19 september 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
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Nieuwe leerlingen

We hebben een aantal nieuwe leerlingen
op school:
- Hafsa Shirzai en Szymon Nowak in
groep 1/2
- Zafia Nowak in de Taalschool.
Wij heten hen hartelijk welkom en wensen
hen een fijne, gezellige en leerzame tijd op
De Sleutel toe.

Week tegen pesten
Het begin van het schooljaar is hét
moment om te werken aan een gezellige
en veilige groep. De Week Tegen Pesten
(18 t/m 22 september 2017) helpt daarbij.
Wij doen als school,
mee aan deze
landelijke actie. Het
thema van dit jaar is
‘online pesten’. In alle
klassen wordt elke dag
aandacht besteed aan het thema. Tijdens
deze lessen leren de leerlingen wat pesten
is en wat je eraan kunt doen.
Niet alleen met de kinderen willen we dit
thema bespreekbaar maken, maar ook
met ouders. Daarom komt dit thema ook
terug tijdens de ouderkamer op dinsdag
19 september.

We vertrekken om ongeveer 9.00 uur naar
de duinen en rijden weer terug naar
school om 13.30 uur.
De ouders die
rijden, zijn
natuurlijk van
harte welkom
om deze dag bij
ons in de
duinen te blijven en met de kinderen te
spelen. De kinderen nemen voor deze dag
gewoon hun fruit en lunchpakketje mee.
Zij mogen
van thuis
emmertjes
en schepjes
meenemen.
Graag ook
makkelijke
kleding
aantrekken wat vies mag worden.
Als u ons kunt helpen met vervoer en/of
hulp, graag invullen op de lijst naast de
deur.

Landelijke staking op 5 oktober 2017
Ook wij staken op 5 oktober. Op deze dag
zijn alle leerlingen dus vrij.
In de bijlage vindt u meer informatie.

Personeel

Uitstapje groepen 1/2, 3 en 4
Vrijdag 22 september gaan we met de
kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4,
gezellig een dagje spelen in de duinen. We
hebben dan heel veel ouders nodig die
ons met de auto weg kunnen brengen.
Zou u ons willen helpen?
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Wij hebben nog twee
nieuwe collega’s die we van
harte welkom heten. Zij
stellen zich hieronder voor:

Mag ik mij even aan u
voorstellen.
Mijn naam is Myriam
Beerendonk en ik
woon in Udenhout.
Sommigen van jullie
hebben mij voor de
vakantie al op school
gezien, maar m.i.v. 28
augustus 2017 ben ik
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op De Sleutel begonnen als conciërge.
Voorheen heb ik met heel veel plezier
gewerkt bij OBS De Mussenacker in
Udenhout en bij de AZC School in
Oisterwijk. Het werken op een school is
erg afwisselend en daar houd ik wel van. Ik
vind het heerlijk om te zien hoe kinderen
als kleuter binnenkomen en het verschil te
zien als ze na groep 8 naar het voortgezet
onderwijs gaan om nog meer kennis te
vergaren. Ik hoop dit op De Sleutel nog
vele jaren te mogen meemaken.
Vriendelijke groet,
Myriam Beerendonk

Deze keer wordt er met de jeugd een
eigen app ontworpen voor op de mobiele
telefoon.

Koelboxen
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nieuwe
koelboxen aangeschaft. Deze zijn
bekostigd door de Sleutelraad.
Wij zijn hier heel blij mee.

Ouderkamer
Vandaag hebben we in de ouderkamer
voorlichting gehad van de GGD over
gezonde voeding.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Irma van
den Broek en sinds dit
nieuwe schooljaar
ben ik op de
dinsdagen werkzaam
als onderwijsassistent
voor de Taalschool. Ik
ben 28 jaar en woon tegen de Belgische
grens. Ik heb jarenlang op de
kinderopvang gewerkt als pedagoog, maar
mijn hart lag eigenlijk meer in het
onderwijs. Om deze reden ben ik mij gaan
omscholen tot leerkracht in het
basisonderwijs. Dit jaar studeer ik
daarvoor af en loop hiervoor o.a. ook een
dag stage op een andere school in groep
4/5. Ik vind het ontzettend tof dat ik nu
een leuke en uitdagende functie heb
gevonden in het onderwijs. Ik heb er erg
veel zin in om aan de slag te gaan op
basisschool De Sleutel!
Tot ziens!
Irma

Bibliotheek Wagnerplein
Op 16 september gaat de bibliotheek
Wagnerplein weer van start met de Coder
Dojo-worskhops.

Suiker zit in bijna alle drankjes!
Misleidende teksten op verpakkingen
zorgen ervoor dat ouders denken dat ze
gezonde keuzes maken maar hun kinderen
veel te veel suiker geven.
Conclusie: Doe maar gewoon normaal!
Water, fruit, groenten, bruinbrood... en af
en toe iets lekkers mag natuurlijk ook!!

Spelotheek
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.
Zolang er geen ouders
zijn die dit op zich
nemen, kan de
spelotheek niet worden
gestart.
Dat zou toch jammer
zijn!
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Dus: meld je aan bij Ilke
(ilkereijnen@contourdetwern.nl/
0623643939) of geef het door aan de
leerkracht van je kind.

Informatiemiddag
(herhaalde mededeling)

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.

te zijn, zodat de kinderen veilig aan het
examen kunnen deelnemen.
Groep 8 zal hier in de klas ook nog uitleg
over krijgen.
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.

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
(herhaalde mededeling)

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
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NIEUWE SPORT(EN) PROBEREN?
KIES MAAR UIT !!
Voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8
Wil jij net zo goed leren fietsen als Tom Dumoulin, zo goed kunnen hockeyen als Margot van Geffen of
voetballen als Ronaldo. Heb jij altijd al eens willen turnen of zijn dansen of karate helemaal jouw ding?
Dan is dit je kans!
Vanaf 18 september kun je weer inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kan je een aantal
weken een sport uitproberen voor slechts € 5,-! Je mag maximaal drie sporten uitproberen.
Flyer en website
In de week van 11 september worden in de groepen 3 t/m 8 de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle
belangrijke gegevens staan hierin vermeld.

Schrijf je online in vanaf maandag 18 september via
www.sportintilburg.nl/TOS
De inschrijving sluit zondag 1 oktober.
Direct ná je aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan
samen achter de pc gaan zitten en om de beurt aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien
of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel
leuker?!
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Betreft: landelijke staking op 5 oktober 2017
Tilburg, 12-09-2017
Geachte ouders/verzorgers,
In juni 2017 hebben we al eerder actiegevoerd om onze zorgen over de toekomst van het
basisonderwijs te uiten. Ondanks beloften van de politieke partijen in Den Haag heeft dit helaas nog
niet geleid tot enige verbetering. Daarom zal op donderdag 5 oktober a.s. door medewerkers in het
primair onderwijs in Nederland worden gestaakt.
Ook het team van OBS De Sleutel doet hieraan mee. Dit betekent dat onze school de gehele dag dicht
is.
Waarom wij staken
Ongetwijfeld heeft u er de laatste tijd al een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel
leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Als gevolg daarvan
kampen we nu al met een lerarentekort dat in de komende jaren alleen nog maar zal groeien. Met
extra geld willen we de salarissen in het primair onderwijs verhogen en de werkdruk verlagen. Het is
in ons aller belang dat we in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas
hebben staan.
We hebben uw steun nodig
Wij vragen u solidair te zijn met de staking van de leraren en de vakbonden en voor de opvang van
uw (pleeg)kind die dag een andere oplossing te zoeken.
Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat
we ons zorgen maken en investeringen opeisen. U bent als (pleeg)ouder van harte welkom om mee
te gaan naar Den Haag om de actie te steunen voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld,
het onderwijs voor hele generaties kinderen, waaronder die van u.
Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat de actie vragen bij u oproept. Heeft u aanvullende vragen over de
achtergrond van de staking of vervangende opvang, dan kunt u met ons contact opnemen via het
schooltelefoonnummer 013-4553905 of mailen naar obs.de.sleutel@opmaat-scholen.nl. Op de
websites van het PO-front is meer informatie te vinden (AVS, PO Raad, FvOv, CNV Onderwijs, AOb en
PO inActie).
Mogen wij rekenen op uw steun en hulp? Hartelijk dank!
Vriendelijke groet,
Het team van OBS De Sleutel
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