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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 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
Woensdag 11 oktober
Schoolfotograaf
Donderdag 12 oktober
16.00 uur PGMR-vergadering
Vrijdag
13 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek

Dit is de laatste
papieren
Nieuwsbrief. De
eerstvolgende
Nieuwsbrief (10
oktober) zal via
e-mail worden
verzonden. U kunt
ook altijd kijken op
onze website.
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 10 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
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,
gaan wij over tot het tweewekelijks
versturen van de Nieuwsbrief. Daarmee
starten we vanaf deze week. Dit betekent
dat de eerstvolgende Nieuwsbrief op 10
oktober zal verschijnen.
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?
De volgende Nieuwsbrief zal uitsluitend
nog via de mail worden verstrekt. U kunt
hem natuurlijk ook altijd op onze website
bekijken.

Zie bijgevoegde brief voor meer
informatie over het belang van deze
staking.

Het nieuwe logo

En dan is het ineens zover! Het nieuwe
logo schittert op de muren van de school.
Wij zijn er trots op!

Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de
Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is:

Griezelen!!!!!

Nieuwe leerling

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

Landelijke staking op 5 oktober
Zoals u in een eerdere Nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, doet onze school mee aan
de landelijke staking op 5 oktober.
Op deze dag zullen er geen lessen worden
gegeven en zijn de leerlingen dus vrij.

Op woensdag zullen de juffen en meesters
de kinderen griezelig welkom heten en
gedurende de week staat het voorlezen en
het bevorderen van leesplezier centraal.
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Op vrijdag 13 oktober hebben we een
afsluiting in de vorm van workshops en
daar kunnen wij wel wat hulpouders bij
gebruiken.
Als u graag wilt komen helpen op vrijdag
de 13e geef dit dan door aan de leerkracht
van uw kind.
Wij kijken uit naar een griezelige week.

Groep 4 naar de duinen

Vrijwilliger Ahmad
Begin dit schooljaar meldden wij u dat
Ahmad als vrijwilliger in groep 8 stond. Na
overleg tussen Ahmad, zijn begeleider en
De Sleutel is besloten dit te beëindigen.
Voor meer informatie kunt u bij meneer
Arjan terecht.

Gevonden voorwerpen

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.

Schoolfotograaf
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.

Een aantal kinderen uit groep 4 heeft een
stukje geschreven over het bezoek aan de
duinen:
Rayan; groep 4
De duinen
Het was leuk.
Tot een hond mijn brood at!!!
Ik was boos.
De rare hond.
De rare hond kwam me achterna.
Beheshta; groep 4
Het was heel leuk.
Ik zag heel veel honden.
Ik ging de honden aaien.
Ik vond de honden schattig.
De meisjes gingen van de heuvel af
rennen.
En we gingen met de honden spelen.
En de meisjes gingen met zand spelen.
Joënne; groep 4
Ik vond het leuk bij de Drunense duinen
om te spelen.
Spelen met de kinderen was leuk!
Ik was ook een keertje met papa en mama
naar de Drunense duinen geweest.
Hoi, ik ben Eymen.
Ik ging een keer naar de duinen.
En toen we aankwamen bij de duinen,
toen dachten we: “Waar is zand?”
Maar toen we het pad dat het bos in liep
volgden, zagen we zandbergen en nog
veel meer.

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

3

En toen gingen we een plekje vinden waar
we onze tassen en jassen neer konden
leggen.
Toen gingen we spelen.
Hallo, ik ben Matthews.
Het gaat over de duinen.
En het was heel leuk.
Er waren heel veel honden en vijf paarden.
Heel leuk!
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LEKKER SPORTEN TIJDENS BSO-TIJD?
Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Houd je van sporten? Dan is SportBSO Drieburcht de plek voor jou! Iedere dag worden er verschillende sporten aangeboden van
voetbal tot boksen of wil je misschien leren tennis of badmintonnen, dat kan ook!
Heb je nog geen zwemdiploma? Het A, B en C diploma kun je via ons halen bij de zwemlessen van de
gemeente Tilburg.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jurgen Wens, directeur Sport-BSO Drieburcht
06-83201836, j.wens@kinderstadtilburg.nl of neem een kijkje op www. sportbso-tilburg.nl
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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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