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Belangrijke data
In de week na elke vakantie is er luizencontrole.
Elke dinsdag om 8.15 uur is er Ouderkamer.
Donderdag 22 juni
8.15 – 9.00 uur
Inloopochtend groepen 4 t/m 8
(spelling)
Vrijdag
23 juni
8.15 – 9.00 uur
Inloopochtend groepen 1 t/m 3
9.00 uur Groep 3 naar bibiotheek
Dinsdag
27 juni
School is gesloten tot 9.05 uur
Dinsdag 27 juni t/m
vrijdag 30 juni Schoolkamp groep 8
Vrijdag
30 juni
Groepen 1/2 vrij
Woensdag 5 juli
Rapport mee naar huis
Donderdag 13 juli
Musical groep 8
Vrijdag
14 juli
Laatste schooldag
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus Zomervakantie

Donderdag en
vrijdag zijn er
weer inloopochtenden
ingepland. U
komt toch
ook?
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 27 juni 2017.
De Nieuwsbrief kunt u ook digitaal bekijken op www.obsdesleutel.nl.
Voor meer actueel nieuws, volg ons op Facebook: www.facebook.com/obsdesleuteltilburg.
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Personeel
- Meneer Rinus heeft vlak
voor de vakantie een andere
baan aangenomen en is dus
niet langer conciërge bij ons
op school. Hij wordt na de
zomervakantie vervangen
door juffrouw Myriam
Beerendonk. U zult juffrouw Myriam nu
ook al wat vaker zien, zij helpt ons waar ze
kan.
- Voor Juffrouw Suzanne zat voor de
vakantie haar vervangingsaanstelling er
weer op. Juffrouw Monique, vandaag
weer terug van haar bevallingsverlof, staat
tot het einde van dit schooljaar op
maandag voor groep 7. Meneer Arjan
neemt de rest van de week voor zijn
rekening.
Juffrouw Monique zal op dinsdag en
woensdag IB- en ondersteuningszaken
uitvoeren.
- Juffrouw Diana (van den Bosch) staat
inmiddels alweer een paar ochtenden in
de week voor de groep. Het is de
bedoeling dat dat op een rustig tempo
wordt uitgebreid. Juffrouw Joeren zal zich
daarom regelmatig met andere taken
bezighouden.
- Meneer Bram heeft ons vorige week
kunnen verblijden met het heuglijke
nieuws dat hij een vaste aanstelling bij
Stichting Opmaat heeft gekregen. Wij zijn
heel blij met onze “nieuwe” directeur.

Suikerfeest
Degenen die Suikerfeest vieren, moeten
hiervoor officieel een dag vrij aanvragen.
Het formulier “Aanvraag voor
buitengewoon verlof” kan bij juffrouw
Diana (Fase) worden opgehaald en, als het
ingevuld is, ook weer bij haar worden
ingeleverd. Een lid van het MT zal deze
aanvraag ondertekenen en u krijgt de
goedkeuring via uw (oudste) kind retour.

Let op:
Op dit moment is nog niet duidelijk of het
Suikerfeest op zondag 25 of maandag 26
juni valt. Mocht het zo zijn dat het feest op
zondag 25 juni wordt gevierd, dan vervalt
de verlofaanvraag voor 26 juni en
verwachten wij de kinderen gewoon op
school.

Primair Onderwijs in actie

Op dinsdag 27 juni starten de lessen om
9.15 uur en gaat de school om 9.05 uur
open. We maken ons namelijk ernstig
zorgen over de toekomst van het
onderwijs en daarmee dus over de
toekomst van uw kinderen. We moeten
een krachtig gebaar maken, zodat in het
nieuwe regeerakkoord middelen
beschikbaar komen die ervoor kunnen
zorgen dat onze salarissen eerlijker
worden en onze werkdruk kan worden
verminderd.
Dat doen we samen met zeer veel
basisscholen in ons land en in ieder geval
met alle scholen van Stichting Opmaat en
Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg.
U kunt uw kind dus op dinsdag 27 juni
vanaf 9.05 uur naar school brengen. Om
9.15 uur behoren de kinderen weer in de
klas te zitten.
We rekenen op uw steun.
Een brief met nadere uitleg volgt.

Vacature oudergeleding
Medezeggenschapsraad
OBS De Sleutel
(herhaalde mededeling)

Bij deze Nieuwsbrief is een bijlage
gevoegd, waarin u kunt aangeven of u zich
wilt aanmelden voor de oudergeleding van
onze MR.
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Heeft u
belangstelling,
graag het
strookje vóór
dinsdag 27 juni
inleveren bij
juffrouw Diana
Fase,
e
secretaresse (1 verdieping).

van boeken. Ook de ouders zijn hierbij van
harte welkom. Het is namelijk van belang
dat ook in de zomervakantie de kinderen
lekker blijven lezen!!
De ouders die mee naar de bibliotheek
gaan worden om 9.00 uur op school
verwacht zodat we dan samen kunnen
vertrekken.

Diverse groepen gingen naar Breda

Afgelopen maandag t/m donderdag is een
aantal groepen naar een voorstelling in Breda
geweest. Elke dag werd er een andere
voorstelling opgevoerd. Het was genieten!

Schoolfotograaf
Vrijdag komt de schoolfotograaf
groepsfoto’s nemen.
In het begin van volgend schooljaar zullen
wij de schoolfotograaf uitnodigen om
individuele, broer/zus en groepsfoto’s te
laten nemen.

Groep 3 naar bibliotheek
Vrijdag 23 juni gaan we met de kinderen
van groep 3 naar de bibliotheek. De
kinderen krijgen daar uitleg over de
verschillende soorten boeken en worden
wegwijs gemaakt bij het zoeken en lenen
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: obs.de.sleutel@opmaat-scholen.nl
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Een fles voor de Alpe d’Huzes
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jasper de Koning en ik zit in groep 8.
Op 1 juni ga ik de Alpe d’huez oplopen samen met mijn vader.
Dit doe ik om het goede doel KWF-kankerbestrijding te sponsoren. Hierbij
heb ik jullie hulp ook nodig om zoveel mogelijk geld in te zamelen.
Willen jullie mij sponsoren door zo veel mogelijk lege petflessen mee naar
school te nemen. Het statiegeld hiervan gaat naar KWF-kankerbestrijding.
Alvast hartelijk dank,
Groeten Jasper
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In de zomer van 2017 organiseert Stichting Zomerkampen Breda
(Zoka) weer een drietal kampweken in de zomervakantie.
Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar uit Breda en omstreken
kunnen zich hier helemaal uitleven! Van speurtocht tot
zwemmen, knutselen en in het bos spelen, en leuke vriendjes
maken, samen spelen en nog veel meer leuke activiteiten. Een
geweldige week vakantie en ervaring dus!
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor ons mooie kamp, vandaar
dat wij ook de kinderen van alle basisscholen in de gemeente
Tilburg de kans willen geven om mee te gaan op ons
zomerkamp. Wij willen dan ook graag aan U vragen of U deze
email wilt doorsturen aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 zodat zij worden
geïnformeerd over de mogelijkheid om hun kinderen op te geven.
Er zijn nog beschikbare plaatsen voor onderstaande weken en kampen:
week 1: 17-22 juli (bedoeld voor kinderen uit reguliere basisonderwijs)
BrakkenKamp/BK, onderbouw basisschool, 6-9 jaar
week 2: 24-29 juli (bedoeld voor kinderen uit reguliere basisonderwijs)
BrakkenKamp/BK, onderbouw basisschool, 6-9 jaar
Tienerkamp/TK, bovenbouw basisschool 10-12 jaar
week 3: 31 juli-4 augustus (bedoeld voor kinderen uit het speciaal basisonderwijs, duurt 1
dag korter!)
BrakkenKamp/BK, onderbouw basisschool, 6-9 jaar
Tienkamp/TK, bovenbouw basisschool 10-12 jaar
JongerenKamp/JOKA, bedoeld voor kinderen uit speciaal voortgezet onderwijs van 13-16
jaar, kinderen moeten wel bekend zijn met zomerkampen Breda!
Meer informatie over de kampen en het opgeven hiervoor is te vinden op onze website:
www.zomerkampenbreda.nl Tevens is onze flyer in de bijlage toegevoegd. Op de bijlage vind
U ook de nodige informatie.
Wij hopen ook kinderen uit Tilburg een hele mooie vakantieweek te kunnen geven en zien
dan ook graag veel kinderen tegemoet de komende zomer!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Zomerkampen Breda
Annemieke Stienen
Commissie Werving en Publiciteit
Stichting Zomerkampen Breda
Postbus 2257
4800 CG Breda
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
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VOORLEESHALFUURTJE IN DE BIBLIOTHEEK WAGNERPLEIN
Tilburg – Op donderdag 22 juni is er een voorleeshalfuurtje voor peuters in de Bibliotheek
Wagnerplein.
Elke derde donderdag van de maand om 10.00 uur, is in de Bibliotheek Wagnerplein een
voorleeshalfuurtje voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Het voorlezen is gratis.
Op donderdag 22 juni gaan we voorlezen uit het prentenboek “Karel gaat naar school” van
Liesbet Slegers.

Karel gaat voor ’t eerst naar school. Eerst wil hij niet dat
zijn mama weggaat, maar al snel maakt hij een vriendje.
Samen beleven ze van alles tijdens de eerste schooldag
en veel te gauw is het al weer tijd om naar huis te gaan.
Kom jij ook kijken en luisteren naar het verhaal van
Karel?
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het is
natuurlijk erg gezellig, maar ook van groot belang voor
de taalontwikkeling van een kind. Kinderen die
regelmatig worden voorgelezen hebben namelijk een
grotere woordenschat.
Aanmelden is niet nodig.
De bibliotheek Wagnerplein , donderdag 22 juni om 10.00 uur.
www.bibliotheekmb.nl
www.facebook.com/bibliotheekwagnerplein

de Bibliotheek Midden-Brabant
De Bibliotheek Midden-Brabant is met 16 vestigingen de grootste culturele instelling in haar
werkgebied: de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en
Waalwijk. Bibliotheek Midden-Brabant heeft circa 165 medewerkers die per jaar 1,5 miljoen
bezoekers ontvangen en 3 miljoen uitleningen realiseren. Als openbare bibliotheek voorzien
wij 337.000 mensen van informatie, educatie en cultuur.
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Vacature Oudergeleding
Medezeggenschapsraad
OBS De Sleutel
Tilburg, 13 juni 2017

Geachte ouders/verzorgers,
Door het aftreden van Jop Juriaans ontstaat er een vacature in de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Sleutel.
Hierbij roepen wij belangstellende ouders op zich aan te melden als kandidaat.
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie over beleidszaken. In de MR zitten
drie personeelsleden en drie ouders.
Een aantal agendapunten die jaarlijks bij de MR terugkomen, zijn:





Financiën: in de vorm van de begroting voor het komende jaar en jaarrekening
van het afgelopen jaar
Kwaliteit: onder meer de opbrengsten van het onderwijs en
tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
Strategisch beleidsplan en de voortgang daarvan.
Veiligheid in en rond de school.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 27 juni 2017.
Vul onderstaande strook in en lever deze dan in bij juffrouw Diana Fase, secretaresse.
Wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan 1, worden er verkiezingen gehouden. De
kandidaten stellen zich voor in een korte tekst, die via nieuwsbrief aan de ouders zal worden
verstuurd.



Bij deze wil ik me aanmelden voor een plaats in de
oudergeleding van de MR.

Naam: .…………………………………………………………………..
Mijn kind zit in groep: …………………………………………….
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