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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 21 september 13.30 – 14.45 uur
Gouden Start Bijeenkomst groep 8
Dinsdag
26 september 13.30 – 14.45 uur
Gouden Start Bijeenkomst groep 3
Woensdag 27 september 18.30 uur MR-vergadering
Vrijdag
29 september Groepen 1 t/m 4 vrij
Maandag 2 oktober
13.30 – 14.45 uur
Gouden Start Bijeenkomst groep 1/2
Dinsdag
3 oktober
13.30 – 14.45 uur
Gouden Start Bijeenkomst groep 6
Woensdag 4 oktober
Start Kinderboekenweek
13.30 – 14.45 uur
Gouden Start Bijeenkomst groep 7
Donderdag 5 oktober
Dag van de leraar
Staking, alle leerlingen vrij
Donderdag 12 oktober
16.00 uur PGMR vergadering
Vrijdag
13 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 26 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.
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Nieuwsbrief
Wij houden onze ouders graag op de
hoogte van alles wat er op onze school
speelt.
We gebruiken daarvoor verschillende
media, zoals Klasbord, Facebook en ook
deze Nieuwsbrief.
Omdat er al zoveel informatiekanalen zijn,
willen wij overgaan tot het tweewekelijks
versturen van de Nieuwsbrief.
Met ingang van volgende week zal de
Nieuwsbrief dus tweewekelijks worden
uitgebracht.
Ook zou het fijn zijn als wij de brief via de
mail kunnen verstrekken en niet meer op
papier. Dit scheelt kopieerkosten, papier,
maar ook tijd.
Hiervoor hebben we wel de emailadressen
van alle gezinnen nodig. Wilt u deze aan
de groepsleerkracht doorgeven, voor
zover nog niet bekend?
Na volgende week zal de Nieuwsbrief
uitsluitend nog via de mail worden
verstrekt. U kunt hem natuurlijk ook altijd
op onze website bekijken.

Nieuwe leerling

We hebben een nieuwe leerling op school:
- Patrik Tóth in de Taalschool.
Wij heten hem hartelijk welkom en
wensen hem een fijne, gezellige en
leerzame tijd op De Sleutel toe.

Ouderkamer
Wat een opkomst dinsdag in de
ouderkamer tijdens de week tegen
pesten! Wij doen als school, mee aan deze
landelijke actie. Het thema van dit jaar is
‘online pesten’.

Daarom hadden we
ook de bijeenkomst in
de Ouderkamer.
Juffrouw Petra heeft
met ouders gesproken
over o.a. de Kanjer
training waar kinderen leren hoe ze met
elkaar omgaan, welke rollen daarin
bestaan en hoe je kunt aangeven wat je
wel en niet fijn vindt.

De school vindt het ontzettend belangrijk
dat alle kinderen het fijn vinden op school.
Als leidraad gebruiken we daarvoor de
gouden regels. Het is fijn dat ook ouders
op de hoogte zijn van de gouden regels en
hier ook thuis mee oefenen.

Voorstelling Spin en Spook
Dinsdagmiddag hebben de groepen 1 t/m
4 de voorstelling Spin en Spook gezien in
de speelzaal. Deze voorstelling gaat over
Tim.
Tim is bang in het donker, bang voor
griezels en spoken. Volgens zijn moeder
bestaan die alleen maar in je hoofd. Maar
op een avond komen een echte Spin en een
echt Spook hem plagen.

Na de eerste schrik blijken ze eigenlijk wel
grappig te zijn. Ze moeten niezen van het
huisstof en ze mopperen op elkaar. Ze zijn
eigenlijk heel erg bedroefd omdat niemand
langer dan 1 minuut bang voor ze is. Dan
verzint Tim een plan om hen te helpen. Of
zijn moeder daar blij mee is?
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De kleutergroepen zijn afgelopen
maandag gestart met het thema griezelen.
Tijdens de Kinderboekenweek vanaf 4
oktober is dit het thema. Deze voorstelling
is een introductie, die we niet meer in die
periode konden inplannen.

Uitstapje groepen 1/2, 3 en 4
(herhaalde mededeling)

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?
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.

De TaalTuin
Dinsdag 26 september gaat de TaalTuin
van start! 8 kinderen uit groep 3 mogen
dit schooljaar deelnemen.
Juffrouw Claudia Vorselaars gaat met deze
kinderen heel intensief werken aan de
woordenschatontwikkeling, zodat zij met
betrekking tot hun achterstand op dit
gebied een inhaalslag kunnen maken. Dit
is belangrijk omdat een goede
woordenschat de basis vormt waarmee

kinderen zich verder kunnen ontwikkelen,
zowel op taal- als rekengebied, in hun
basisschooltijd maar ook daarna. Het
uitbreiden van de woordenschat gebeurt
o.a. in de vorm van lesjes, spelletjes en
coöperatieve werkvormen. Daarbij komt
ook het programma van Veilig Leren Lezen
uitgebreid aan bod.
De TaalTuin is er elke dinsdag- en
woensdagochtend van 8.15 uur-12.15 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
juffrouw Claudia Vorselaars

Groepen 5 en 6 uitstapje naar Breda
Dinsdag 26 september zijn de groepen 5
en 6 uitgenodigd voor de voorstelling
‘Alice’ door De Stilte in Breda. Dit als
alternatief voor de annulering van de
voorstelling van het vorige schooljaar van
groep 4. De kinderen worden weer met de
bus opgehaald.
De voorstelling begint om 13.00 uur en is
om 14.00 uur afgelopen. De kinderen
zullen daarom iets later terug op school
zijn. U hoort nog van de eigen leerkracht
hoe laat dat precies zal zijn.

Gouden Start Bijeenkomsten
De komende weken staan er nog veel
Gouden Start Bijeenkomsten gepland. De
kinderen hebben hier hard aan gewerkt
omdat zij het grootste deel van de
presentatie doen. Het is voor ons als
leerkrachten erg fijn als u komt, zodat we
u op de hoogte kunnen brengen wat we
dit schooljaar allemaal doen. Het is vooral
voor de kinderen erg leuk en belangrijk
dat u er bent. Graag zien we u op de juiste
datum om 13.30 uur.
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De groepen 4 en 5 hebben hun Gouden
Start Bijeenkomsten al gehad. Voor de
overige groepen zie onderstaand
overzicht:
- Donderdag 21 september: groep 8
- Dinsdag 26 september: groep 3
- Maandag 2 oktober: groep 1/2
- Dinsdag 3 oktober: groep 6
- Woensdag 4 oktober: groep 7
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!
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