NIEUWSBRIEF augustus 2018
Obs De Sleutel
Bakkerskamp 4
7433 EL Schalkhaar
Tel. 0570-621511 E-mail: desleutel@obs-desleutel.nl
Website: www.obs-desleutel.nl

Agenda
Eerste
Ma
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Do
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schoolweek
3 september
10 september
13 september
19 september
24 september
28 september

Obs De Sleutel

Bakkerskamp 4

7433 EL Schalkhaar

luizencontrole
Tel. 0570-621511 E-mail: desleutel@obs-desleutel.nl
8.30 uur opening schooljaar
aangekondigde alarmoefening
Website: www.obs-desleutel.nl
startgesprekken
startgesprekken
schoolkamp groep 7 t/m 26 september
schoolreis groep 3-4 / schoolreis groep 5-6

Opening schooljaar
De vakantie is voorbij. De meesters en juffen
hebben deze week al heel hard gewerkt om
het schooljaar op een goede manier te
starten. Het team van De Sleutel heeft zin in
om er een fantastisch leuk en leerzaam jaar
van te maken.
Net als in andere jaren openen we het
schooljaar om 8.30 uur op grote plein.
 Kinderen, ouders en leerkrachten op
het grote plein (Dus niet eerst naar
binnen)
 Gezamenlijke opening
 Kinderen gaan met hun ouders naar binnen
Mocht het regenen, dan vervalt de opening en starten we gewoon om 8.30 uur in de klaslokalen.

Startgesprekken
Op donderdag 13 september en woensdag 19 september zijn er startgesprekken voor ouders van de kinderen van
groep 2 t/m 8. De bedoeling is dat je als ouders in dit gesprek over je kind vertelt wat jij belangrijk vindt. In
het startgesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Wat verwachten ouders van school en wat
verwacht de school van ouders. In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je een format dat we als leidraad
gebruiken voor het gesprek. Dit graag voor het gesprek invullen.
In de loop van de eerste schoolweek hangen de intekenlijsten voor de gesprekken bij de klaslokalen.

Ouderhulp
Voor de doorgang van activiteiten is ouderhulp essentieel. Daarnaast is aangetoond dat betrokkenheid van
ouders bij (na)schoolse activiteiten een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. De ouderraad,
de medezeggenschapsraad en het team spreken daarom ook dit jaar weer de hoop en verwachting uit dat
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iedere ouder voor ieder kind zich tenminste opgeeft voor ondersteuning van één activiteit. Op die manier
moet het mogelijk zijn om voldoende hulp bij activiteiten te realiseren.
Volgende week ontvangt u bij de Nieuws uit de Groep van de groepsleerkracht een ouderhulplijst
met groepspecifieke en schoolspecifieke activiteiten. Vriendelijk verzoek om aan te geven voor welke
activiteit(en) we een beroep op u mogen doen. Deze lijst graag inleveren tijdens het startgesprek.

Tso
Het team ‘TussenSchoolse Opvang’ bestaat dit schooljaar uit:





Renate ter Steege (pedagogisch mdw. Kindcentrum Schalkhaar / onderwijsassistent OBS De Sleutel)
Marlous Bosch (voormalig mdw. van onze 3+groep / pedagogisch mdw Kindcentrum Schalkhaar)
Thom (pedagogisch mdw. Kindcentrum Schalkhaar)
Greta Molendijk (leerkrachtondersteuner OBS De Sleutel)

Thom en Marlous stellen zich hieronder even voor. Zij zijn nieuw binnen het TSO-team.

Marlous: Via de Nieuwsbrief wil ik me graag aan jullie voorstellen: Ik ben Marlous
Bos en zal vanaf aankomende week samen met Renate, Thom en Greta de TSO
draaien.Mijn dagen zijn op de maandag en donderdag.
Voor veel ouders ben ik al een bekend gezicht door mijn werk op de BSO, het werk
op de 3+ groep die een poos geleden op de Sleutel heeft gedraaid en zelfs al van
véél eerder op mijn vroegere werk bij Kinderdagverblijf KidsGear in
Schalkhaar.Hierbij heb ik veel kinderen “in de luiers” gehad en zie ik nu als ‘grote
kinderen’ op school, de TSO en de BSO rondlopen 😊 Leuk!
Ik heb er zin in!
Thom: Mijn naam is Thom Jansen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Schalkhaar. vanaf dit schooljaar ga ik op
dinsdag de tso draaien op De sleutel. Ik werk één dag in de week op de bso. De andere dagen werk ik als
onderwijsassistent op een middelbare school. Ik heb een opleiding tot pedagogisch medewerker afgerond en
de opleiding Onderwijsassistent.

Bso
Aanstaande maandag starten twee BSO-groepen van Kindcentrum Scholkaar op De Sleutel. Deze twee
middenbouwgroepen bestaan uit kinderen van de Nicolaasschool en kinderen van De Sleutel. Het Kindcentrum
vindt het belangrijk dat kinderen van beide scholen elkaar ontmoeten. Ook op andere locaties van het
kindcentrum (Nicolaasschool en Tennispark Braband) werken vanuit dit principe.

Schoolreizen & schoolkamp
Dit schooljaar vinden de schoolreizen van groep 3 t/m 6 en het
schoolkamp van groep 7 plaats aan het begin van het schooljaar. Op
die manier hopen we op een rustiger eind van het schooljaar voor
kinderen, ouders en leerkrachten. Verder verwachten we dat de
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verplaatsing van deze activiteiten naar de start van het schooljaar een positief effect heeft op de
groepsvorming. De data van de schoolreizen vind je in de kalender van deze nieuwsbrief. Via de
groepsleerkrachten word je verder geïnformeerd.
De schoolreis van de kleutergroepen en het schoolkamp van groep 8 vinden nog wel plaats aan het einde van
het schooljaar.

Nieuwe mensen
Lonni Schrijver vervangt Barbara. Zij heeft zich vorig jaar via de groepsnieuwsbrief al aan de ouders van
groep 2 voorgesteld.
Monique Stempher is aangesteld vanuit de werkdrukgelden. Zij zal tot de herfstvakantie ondersteunend
aanwezig zijn op school. Daarna neemt zij de lesgevende taken van Annemijn over, die dan met
zwangerschapsverlof gaat.
Bo Smit is de opvolger van Annemieke ten Dam. Annemieke was de gymjuf van onze school. Vlak voor de
zomervakantie heeft zij aangegeven het onderwijs te verlaten.
Bo en Monique zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In de tweede schoolweek ontvang je informatie over de wijze waarop je in Parro / Parnassys kunt
aangeven wat je wel en niet wilt aangaande de privacy van je kind(eren).

Activiteitenoverzicht 2018 – 2019
Voor de zomervakantie heb je het activiteitenoverzicht al op de mail ontvangen. Op vrijdag 7 september
krijgen kinderen het activiteitenoverzicht voor het komende schooljaar op papier mee naar huis.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 september. Deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort op
de website.
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