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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
8 november Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 8
Donderdag 9 november Sleuteltheater
Vrijdag
10 november Groepen 1/2 vrij
november is
8.30-9.30 uur Leesbevordering ouders:
er weer
Interactief voorlezen en soorten boeken
Maandag 13 november 8.15-9.00 uur Inloopochtend groep 8
Nationaal
Dinsdag
14 november 8.15-9.00 uur Inloopochtend groep 7
Woensdag 15 november 8.15-9.00 uur Inloopochtend groep 6
Schoolontbijt
Donderdag 16 november 8.15-9.00 uur Inloopochtend groep 5
Vrijdag
17 november 8.15-9.00 uur Inloopochtend groep 4
8.30-9.30 uur Leesbevordering ouders:
Gebruik catalogus bibliotheek
Woensdag 22 november Rapportgesprekken groepen 5 t/m 8 en Taalschool
Donderdag 23 november Rapportgesprekken groepen 3 en 4
Maandag 27 november 20.00 uur GMR-vergadering
Dinsdag
28 november 14.30 uur Sleutelraadvergadering
Donderdag 30 november Sint op school
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 14 november 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

Nieuwe leerlingen

We hebben nieuwe leerlingen op school:
- Kornelia Tabor in groep 1/2A
- Khadija Yussuf en Ariadna Mena
Herrera in groep 1/2B
Wij heten hen hartelijk welkom en wensen
hen een fijne, gezellige en leerzame tijd op
De Sleutel toe.

Nationaal Schoolontbijt

Woensdag 8 november hebben wij het
Nationaal Schoolontbijt. De kinderen
ontbijten in hun eigen groep.
Wij starten gewoon om 8:15 uur met het
ontbijt. Uw kind hoeft dus niet thuis te
ontbijten. Bij het ontbijt zit geen vlees,
zodat alle kinderen mee kunnen ontbijten.
Heeft uw kind een allergie, geef dit dan
tijdig door aan de leerkracht.
Dit gebeurt in samenwerking met bakkers
en supermarkten uit de buurt.
Ook onze school heeft dit jaar weer mee
gedaan. Met dank aan Albert Heijn van het
Wagnerplein, die dit mede mogelijk heeft
gemaakt.

Inloopochtenden
De inloopochtenden gaan weer van start.
In de week van 13 november 2017 bent u
van 8.15 tot 9.00 uur welkom in de klas
van uw kind.

Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds
hun ontbijt over, blijkt uit verschillende
onderzoeken. Of ze ontbijten niet gezond.
Terwijl juist voor schoolkinderen een goed
ontbijt de beste start is. En het is ook nog
eens leuk om samen te ontbijten.
Het Nationaal Schoolontbijt is groter dan
ooit! Meer dan een half miljoen kinderen
schuiven in de ontbijtweek aan tafel op
bijna 3.000 basisscholen in heel
Nederland. Dit jaar doen scholen in maar
liefst 356 gemeenten mee. De ontbijtweek
is extra bijzonder, want we vieren de 15e
editie van het Nationaal Schoolontbijt. Een
jubileum dus! Het thema van deze editie is
‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. We
laten op allerlei manier zien hoe leuk,
lekker en makkelijk het is om de dag goed
te beginnen.

Binnenkort hangen wij een lijst bij de deur
van de klassen om te laten weten wanneer
u weer welkom bent. Ook komt dit steeds
in de nieuwsbrief te staan.

Wijzigingen in kalender
Er zijn twee wijzigingen in de
schoolkalender:
- Rapportgesprekken:
In verband met een cursus voor een
aantal leerkrachten worden de
rapportgesprekken van de groepen 3
en 4 verzet naar donderdag 23
november.
U krijgt hiervoor een uitnodiging.
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- Sinterklaas op school:
Sinterklaas zal op donderdag 30
november onze school bezoeken en
niet op 1 december.
Wilt u dit in de kalender en uw agenda
wijzigen?

Ouderbetrokkenheid
Basisschool De Sleutel zet in op
ouderbetrokkenheid 3.0 waarbij
samenwerking tussen ouders en
leerkrachten het succes is om de
ontwikkeling van kinderen zo optimaal
mogelijk te laten verlopen. Wij willen
vooral dat kinderen het op school én thuis
fijn hebben. De school organiseert onder
deze noemer een aantal activiteiten voor
ouders. Voel je vooral vrij en welkom om
aan te sluiten bij één van de activiteiten.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben
of graag (meer) willen helpen op school,
kun je contact opnemen met Ilke Reijnen,
tel 0623643939
ilkereijnen@contourdetwern.nl

Luizenpluizen
Op maandag 20 november van 8.45 tot
9.30 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats over luizenpluizen;
hoe doe je dat, waar let je op etc. Danielle
van de GGD zal deze bijeenkomst
verzorgen.
De school is nog dringend op zoek naar
luizenpluizers; ouders/verzorgers die elke
maandag na de vakantie alle kinderen
controleren op luizen. De data waarop de
kinderen worden gecontroleerd zijn
maandag 8 januari, maandag 19 februari
en maandag 7 mei. Het is belangrijk dat dit

goed gebeurt, omdat er anders grote kans
bestaat dat luizen zich gaan verspreiden.
Programma ouderkamer
De ouderkamer vindt elke dinsdagochtend
plaats vanaf 8.15 uur. Het programma is
altijd te vinden op de muurkrant (het
beeldscherm in de hal beneden).
Op 7 november komt Mirjam Lambert van
het EVA project langs. EVA (educatie voor
vrouwen met ambitie) is een project
waarbij vrouwen worden geholpen om te
werken aan hun taal-, reken- en digitale
vaardigheden.
Op 14 en 21 november is er een koffie-en
thee inloop.
Op 28 november komt Olga van de GGD
langs om met ouders te praten over de
lichamelijke ontwikkeling van het kind.
Wat hoort bij welke leeftijd en hoe praat
je daar met je kind over.
Stel je vragen en praat ook mee!
Heb je zelf een onderwerp wat je graag in
de ouderkamer besproken wil zien, laat
het vooral weten!
Spelotheek
Per vandaag is de spelotheek weer
geopend. Elke dinsdagochtend van 8.158.45 uur in de hal beneden. Alle kinderen
uit de groepen 1, 2 en 3 mogen boeken en
spelletjes lenen om thuis te gebruiken.
Door samen met je kind te lezen en te
spelen, stimuleer je niet alleen de
ontwikkeling van je kind, maar raak je ook
echt in gesprek met je kind over wat
hem/haar bezig houdt.
Mijn kind op school
Donderdag 2 november is er weer een
bijeenkomst van “mijn kind op school”
voor ouders van kinderen uit de groepen
1/2.
De kleuters gaan van start met het thema
ziek en gezond. Samen kijken we op welke
manier de kleuters hiermee in de klas aan
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de slag gaan, gaan we kijken in de klas en
geven we tips over hoe je dit thema thuis
kunt voortzetten.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het lokaal
naast de teamkamer van 8.30-10.00 uur.
Cursus leesbevordering
Doreth van de bibliotheek geeft vier
bijeenkomsten voor ouders van alle
kinderen van de Sleutel over
leesbevordering.
Deze vinden plaats van 8.30-9.30 uur in de
teamkamer!
Vrijdag 10-11: Interactief voorlezen en
soorten boeken
Vrijdag 17-11: Gebruik catalogus
bibliotheek
Vrijdag 1-12: Rondleiding bibliotheek
Wagnerplein
Vrijdag 8-12: Tips en bruikbare websites
voor het maken van een werkstuk of
boekbespreking
Gratis deelname!
Aanmelden kan bij Ilke Reijnen
(ilkereijnen@contourdetwern.nl)
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Leesbevordering voor ouders
Vrijdag 10-11:
Vrijdag 17-11:
Vrijdag 1-12:
Vrijdag 8-12:

Interactief voorlezen en soorten boeken
Gebruik catalogus bibliotheek
Rondleiding bibliotheek Wagnerplein
Tips en bruikbare websites voor het maken van een
werkstuk of boekbespreking.

8.30-9.30 uur in de lerarenkamer!
Gratis deelname! Aanmelden bij
Ilke Reijnen of Doreth Verhaaren (doreth@bibliotheekmb.nl)
Eventuele kinderopvang mogelijk; graag bij aanmelding opgeven
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