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Belangrijke data
In de week na elke vakantie is er luizencontrole.
Elke dinsdag om 8.15 uur is er Ouderkamer.
Dinsdag
5 september 14.30 uur Sleutelraadvergadering
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
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5 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
Postadres: Postbus 2091, 5001 CB Tilburg Website: www.opmaat-scholen.nl
Telefoon: 013-4553905

Welkom, kinderen en ouders van
OBS De Sleutel
Het nieuwe schooljaar is begonnen.
Fijn dat iedereen er weer is! De groepen
zijn gestart en de eerste enthousiaste
verhalen hebben we alweer gehoord. We
hebben er zin in en gaan voor een gezellig
jaar waarin we met elkaar veel kunnen
leren.
We zien u als ouder graag tijdens de
informatie- middag, bij de ouderavonden,
tijdens de inloopochtenden, bij
rapportbesprekingen, bij feesten, bij het
Sleuteltheater, bij een informeel gesprekje
etc.

leerlingadministratiesysteem genoteerd.
Dus ook als ouders/verzorgers ons
hierover hebben gebeld. Dat wij worden
gebeld, stellen wij erg op prijs, omdat wij
ons dan geen zorgen hoeven te maken
over waar de leerling op dat moment is.
Leerplicht
Als wij zien dat leerlingen zo vaak te laat
komen dat ze veel onderwijstijd dreigen te
missen, gaat de leerkracht hierover met u
in gesprek. Dit gesprek is erop gericht om
samen met u ervoor te zorgen dat de
betreffende leerling wel op tijd op school
kan komen. Bij 15 keer te laat komen,
krijgt u hierover altijd van ons bericht. Lukt
het niet om het te laat komen zichtbaar te
verminderen, dan schakelen wij de
leerplichtambtenaar in om samen met
leerling(en) en ouders tot een oplossing te
komen.

Nieuwe leerlingen

We wensen alle kinderen een fijn
schooljaar toe en zien uit naar een
prettige samenwerking met alle ouders/
verzorgers!

Schoolkalender
Bij deze Nieuwsbrief is de schoolkalender
gevoegd.

Te laat komen
Wij merken dat
verschillende
ouders/verzorgers in de
veronderstelling zijn dat
als ze ons doorgeven dat
hun kind te laat komt, het “te laat komen”
niet door ons wordt geregistreerd.
Dit is niet het geval; als kinderen te laat in
de klas zijn (na 8.15 uur) wordt dit in alle
gevallen in ons

We hebben een aantal nieuwe leerlingen
op school:
- Malak El Ballouti, Okan Karan en
Djenna El Achachi in groep 1/2
- Nikolaos Kerasovitits en Caithlyn
van de Sanden in groep 3
- Amelia Rzemieniarz in de
Taalschool.
Wij heten hen hartelijk welkom en wensen
hen een fijne, gezellige en leerzame tijd op
De Sleutel toe.

Kennismakingsgesprek
Deze week krijgt u via uw zoon of dochter
een uitnodiging om samen met uw
zoon/dochter kennis te komen maken met
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de leerkracht. Het doel van het gesprek is
elkaar (beter) te leren kennen.
We gaan samen kijken hoe we dit
schooljaar zo goed mogelijk kunnen
samenwerken om het zo prettig mogelijk
te laten verlopen.
Op de uitnodiging staat de datum en de
tijd waarop de leerkracht u verwacht.

Informatiemiddag
Binnenkort informeren we u wat we dit
schooljaar in de klassen gaan doen. Alleen
zijn het deze keer niet de leerkrachten
maar de leerlingen die dat gaan doen.
Door middel van filmpjes, foto’s en andere
manieren van presenteren zult u een hoop
te weten komen. Uw zoon of dochter gaat
dit de eerste 3 weken samen met de
andere leerlingen en de leerkracht(en)
voorbereiden.
Houdt u de volgende nieuwsbrief in de
gaten, want daar komen de data in te
staan wanneer welke groep aan de beurt
is.

Ouderkamer
Wij vinden het belangrijk dat er een plek is
op school waar ook ouders elkaar kunnen
ontmoeten en van en met elkaar kunnen
leren.

Dat doen we bij de ouderkamer, elke
dinsdagochtend vanaf 8.15 uur in de
teamkamer.
Bij de ouderkamer hebben we een koffieen thee inloop, koken we samen,
ontvangen we gasten uit de wijk of van
school die met ons praten over
gezondheid, opvoeding, onderwijs en nog
veel meer, en het is met name een plek
om even bij te kletsen.
Het programma van de ouderkamer kun je
vinden op de muurkrant die bij de ingang
van de school hangt.
Alle ouders van De Sleutel zijn van harte
uitgenodigd om binnen te lopen en aan te
sluiten, geheel vrijblijvend. Heel graag tot
ziens!

Ouders gevraagd!
Ouderkamer- Wij zijn op zoek naar twee
of drie ouders, die het leuk vinden om
mee te helpen bij de ouderkamer. Het
gaat dan om het bepalen van de
onderwerpen en de vorm waarin dit
onderwerp aan bod
komt. Lijkt je dit leuk?
Meld je dan aan bij Ilke
(ilkereijnen@contourde
twern.nl/ 0623643939).
Spelotheek- Over twee
weken gaat de
spelletjes- en
boekenuitleen voor
groep 1, 2 en 3 weer van start en 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.
Lijkt dit je leuk? Meld je dan aan bij Ilke
(ilkereijnen@contourdetwern.nl/
0623643939) of geef het door aan de
leerkracht van je kind.
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Personeel
Wij heten onze nieuwe
collega’s van harte welkom.
Zij stellen zich hieronder
voor:

Hallo Allemaal,
Ik wil me graag even
voorstellen. Ik ben
Claudia Clijsen, 46 jaar
oud en ik ben sinds
vorige week gestart op
de Sleutel. Ik ga werken
in groep 4 samen met juf Diana. Juf Diana
werkt op de maandag, dinsdag en vrijdag.
Ik werk dan op de woensdag en de
donderdag.
Ik ben al sinds 1994, werkzaam in het
basisonderwijs. Ik ben bekend met het
lesgeven in groep 4. Ik heb op een andere
school, 5 jaar achter elkaar groep 4 gehad.
Ik heb in het verleden ook
werkzaamheden verricht als remedial
teacher en kindercoach en in andere
jaargroepen gewerkt. Ik vind het heel erg
leuk om op deze school te mogen werken.
Ik heb zelf als kind, in Tilburg-Noord
gewoond en op de Sleutel gezeten. Er was
toen nog een ander gebouw, maar de
hoge boom op de speelplaats, stond er
toen ook al.
De leerkrachten op de Sleutel vind ik erg
behulpzaam en de kinderen lijken me heel
aardig. Verder geniet ik van het werken
met kinderen in het basisonderwijs, omdat
geen één dag hetzelfde is. Ik vind
leerkracht zijn, een ongelofelijk mooi en
boeiend beroep. Ik vind het belangrijk, dat
kinderen zelf kunnen ontdekken waar ze
goed in zijn. Daarnaast vind ik het ook fijn
als kinderen zich prettig voelen binnen de
klas en de school. Als kinderen iets
moeilijk vinden op school bij het leren, is
het fijn om hen te kunnen helpen, zodat
ze het beter snappen.

Ik ben zelf moeder van 2 kinderen, een
meisje van 12 jaar en een jongen van 9
jaar oud. Thuis vind ik het erg leuk, om
met hen gezellige dingen te doen zoals:
tekenen, schilderen, iets samen bakken en
spelletjes spelen. Ik houd zelf van skiën,
tennissen, en lezen. Ik woon in Udenhout.
Vriendelijke groet, Claudia Clijsen
Op maandag, dinsdag en
woensdag werkt meneer
Ahmad als vrijwilliger
naast juffrouw Marsha en
meneer Arjan in groep 8.
Hij zal daar
ondersteunende
activiteiten verrichten en eventueel met
individuele kinderen en kleine groepjes
werken.
Ahmad woont ongeveer 3 jaar in
Nederland en komt uit Syrië. Daar was hij
docent geschiedenis en heeft hij rechten
gestudeerd.
Naast het verrichten van werkzaamheden
in groep 8 zal hij ook ingezet worden als
tolk bij Arabisch sprekende gezinnen
(indien gewenst en noodzakelijk).
Beste
ouders/verzorgers…
Hierbij wil ik mezelf
even voorstellen…juf
Manja Westerhof
van de Taalschool
Na 2 jaar gewerkt te
hebben op een
andere Taalschool…mag ik nu hier op De
Sleutel al onze nieuwkomende kinderen
de Nederlandse taal leren.
Graag ga ik op de maandagen en
dinsdagen naar de Sleutel…om de
kinderen te helpen binnen alle facetten
van hun ontwikkeling. De rust, de
structuur en de duidelijke regels en
afspraken die er zijn binnen de school
zorgen ervoor dat de kinderen op een
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prettige manier kunnen (samen) werken.
Samen met elkaar…zorgen we ervoor dat
uw kind zich veilig en vertrouwd blijft
voelen binnen De Sleutel.
De visie van De Sleutel : “Waar we respect
hebben voor elkaar, elkaar helpen en
elkaar vertrouwen”, daar draag ik graag
mijn steen aan bij.
Na het behalen van mijn PABOdiploma...ben ik begonnen op een SOschool in Hoofddorp. Omdat Brabant mij
toch bleef trekken ben ik hierna….15 jaar
werkzaam geweest op een speciale school
voor het basisonderwijs. Momenteel werk
ik ook nog op een Cluster 2-school voor
kinderen met een (TOS) Taal
OntwikkelingsStoornis.
Na het juf-zijn…heb ik een gezin met een
partner en 2 kinderen. In mijn vrije tijd
speel ik graag in mijn Braziliaanse Sambaband Trovoada…..en treden we regelmatig
op bij feesten en partijen. Carnaval is
daardoor ook helemaal mijn feestje
geworden.
Een heel fijn schooljaar en u bent altijd
van harte welkom in de Taalschool…
Tot ergens op De Sleutel…
Beste ouders/verzorgers,
Doormiddel van deze
nieuwsbrief stel ik mezelf
graag aan u voor.
Mijn naam is Terris
Borger en ik ben onderwijsassistente van
de taalschool op de Sleutel. Ik ben 23 jaar,
net afgestudeerd en helemaal klaar voor
deze topbaan! Mijn werkdagen zijn
maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag. Dus dat betekent dat u mij het
komende jaar vaker tegen zult komen in
de wandelgangen. Als u vragen heeft,
aarzel niet en stel ze gerust! Op dinsdagen
ga ik zelf nog naar school, en doe ik de
opleiding Social Studies op de Fontys in
Eindhoven.
Tot ziens op De Sleutel!

Beste ouders,
Graag wil ik me aan u
voorstellen.
Mijn naam is Willemijn
van Abeelen, ik ben 58
jaar, moeder van 3
volwassen zonen en
trotse oma van Joes en Nele. In het
verleden heb ik gewerkt in de Reeshof, als
groepsleerkracht van kleuters, groep 7 en
vooral van groep 3, waar kinderen voor
het eerst leren lezen en schrijven.
Mijn hobby’s zijn: zingen in een koor,
lezen, golfen en oppassen.
Vanaf dit schooljaar werk ik op maandag
en dinsdag op OBS De Sleutel, als
leerkracht van de Taalklas.
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging,
en ik probeer er samen met de kinderen
van mijn groep een gezellig en vruchtbaar
jaar van te maken.

Gewijzigde schooltijden Basisschool
Stelaertshoeve
Basisschool Stelaertshoeve heeft de tijden
van hun continurooster aangepast. De
eerste zoemer gaat bij hen om 8.20 uur en
om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en
starten de lessen.
De eindtijd is elke dag op 14.30 uur,
behalve op woensdag, dan zijn de
kinderen van de Stelaertshoeve om 12.15
uur vrij.
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Vakanties en vrije (feest)dagen 2017 – 2018
Herfstvakantie
16 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m
5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
12 februari t/m 16 februari
2018
Goede Vrijdag
30 maart 2018
Tweede Paasdag
2 april 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus
2018

Alle leerlingen zijn vrij op:
- de volgende middagen (vanaf 12.00 uur vrij):
22 december 2017, 9 februari, 12 april en 15 juni
2018.
- de volgende (hele) dagen:
29 januari en 12 juni 2018

De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn vrij op:
15 en 29 september, 10 en 24 november, 8 en 22
december 2017, 19 januari, 2 februari, 2 en 16 maart,
13 april, 25 mei, 8 en 22 juni 2018.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn vrij op:
29 september, 8 december 2017, 2 februari en 8 juni
2018.
Op 6 juli 2018, de vrijdagmiddag voor de
zomervakantie, zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur
vrij.
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