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

Obs De Sleutel

Bakkerskamp 4

7433 EL Schalkhaar

Start Kinderboekenweek Tel. 0570-621511 E-mail: desleutel@obs-desleutel.nl
Juf Annemieke afwezig ivm een cursus. Juf Monique vervangt.
MR-OR-thema-avond
Website: www.obs-desleutel.nl
Dag van de leraar
Kixxx
Studiedag: alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrijdag
Week van de luizencontrole

Wij willen jullie als ouder meenemen in de ontwikkeling die de school doormaakt. Voor De Sleutel is het een
belangrijk jaar. In het voorjaar doet de inspectie opnieuw onze school aan. Dan willen we natuurlijk laten zien
dat de onderwijskwaliteit van onze school op orde is.
In elke nieuwsbrief doen we kort verslag van wat de achterliggende maand gerealiseerd is. Hieronder enkele
voorbeelden:
 We hebben gekozen voor een bepaalde wijze van het geven van
instructie (Effectieve directe instructie-model). Daar wordt
volop mee geoefend;
 We werken in alle groepen met beurtstokjes (ijslollystokjes met
namen van kinderen). Je kind(eren) kan (kunnen) vast uitleggen
hoe dat werkt;
 Vanaf groep 3 werken we met wisbordjes (een moderne variant
op de ouderwetse schoollei) waarop kinderen een reactie
schrijven op de vragen van de leerkracht. De meester of juf kan
dan snel zien welke kinderen de lesstof begrijpen en welke
kinderen nog hulp nodig hebben;
 We hebben de schoolreizen van groep 3 t/m 6 en het schoolkamp
van groep 7 naar voren gehaald zodat
o de druk aan het einde van het schooljaar verminderd
wordt;
o vanaf het begin van het schooljaar al geprofiteerd kan worden van het groepsvormende
effect van dergelijke buitenschoolse activiteiten;
o de leerkracht kinderen bij aanvang van het schooljaar kinderen (al op een andere manier)
beter leert kennen.
Op 10 oktober tijdens MR-OR-thema-avond willen we jullie meer laten zien en meer vertellen hoe we werken
aan de onderwijskwaliteit.
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10 oktober MR-OR-thema-avond
Op 10 oktober vindt de jaarlijkse MR-OR-avond plaats. Ingrediënten van deze avond;
- Korte kennismaking met de ouders van de groep
- Korte kennismaking met de MR en de OR en vaststelling van de ouderbijdrage
- Van gedachten wisselen met ouders over inspectiebezoek
- Praktische inkijkjes in verbetering onderwijskwaliteit op onze school
De komende week ontvangen jullie een uitnodiging.

Kinderboekenweek
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema
Vriendschap. In alle groepen op De Sleutel wordt hier tot en met 14
oktober regelmatig aandacht aan besteed. De kick-off van 3 oktober
met alle kinderen vindt komende woensdag plaats in de grote zaal aan
het eind van de ochtend.
Groep 7 en 8 houden tijdens de Kinderboekenweek een
voorleeswedstrijd. De eerste ronde vindt plaats in de groepen. Per
groep worden enkele kinderen afgevaardigd naar de voorleesfinale.
Deze finale is op maandagmiddag 15 oktober. Een deskundige jury kies
uit de finalisten de voorleeskampioen van De Sleutel. De
voorleeskampioen vertegenwoordigt onze school tijdens de Deventer
voorleeswedstrijd. Daarna zijn er nog regionale, provinciale en
landelijke wedstrijden.
Voorlezen, ook aan oudere kinderen, is goed voor de leesontwikkeling van kinderen. Het bevordert het plezier
in lezen en komt de relatie tussen ouder en kind ook nog eens ten goede. In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vind je een interessant artikelt met voorleestips.
Actie Bruna: Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
vinden het leuk om met jullie hulp onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en
leukste kinderboeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
o
o
o

Als je tussen 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) koopt bij je lokale
Brunawinkel, lever dan de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school bij de groepsleerkrachten. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
De school mag dan voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een
Bruna-winkel.

Op www.bruna.nl/schoolbieb vind je meer informatie over de actie.
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Vertrouwsenspersoon OBS De Sleutel
Deze week ben ik als vertrouwenspersoon bij uw kind(eren) in de klas geweest voor mijn jaarlijkse praatje
over mijn rol in de school. Aan de hand van een grote poster wordt duidelijk gemaakt in welke situaties het
belangrijk is om een volwassene in vertrouwen te nemen. Het is natuurlijk heel fijn als kinderen een
vertrouwd persoon dichtbij zich hebben; zoals een ouder, een familielid, een leerkracht...maar er zijn
situaties waarbij het kind liever met iemand anders praat; dan ben ik binnen De Sleutel de
vertrouwenspersoon. Ook voor de buitenschoolse opvang en de tussenschoolse opvang, verzorgd door
Kindcentrum Schalkhaar ben ik vertrouwenspersoon. Ik ben er dan om goed naar het kind te luisteren en een
duidelijk beeld te krijgen van de situatie en te onderzoeken welke oplossingen er zijn.
Alle oudste leerlingen hebben een informatiefolder meegekregen, het is goed om dit met uw kind nog even te
bespreken.
Judith Helderman-Koops
Vertrouwenspersoon
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Schoolreizen groep 3 t/m 6 en schoolkamp groep 7
Groep 7 is de afgelopen week van maandag
t/m woensdag op schoolkamp geweest. Op
vrijdag, dus: net terug, zijn groep 3 en 4
naar dierenpark Amersfoort geweest. Groep
5 en 6 hebben het Dolfinarium in Harderwijk
bezocht.

Schoolkamp groep 7: vertrekken in de regen (en daarna 3 dagen mooi weer

Van kinderen, leerkrachten en ouders veel
mooie dingen gehoord!
De schoolreis voor groep 1-2 en het
schoolkamp van groep 8 vinden later in het
schooljaar plaats.

Bijlagen
uitnodiging Dag van de Chemie Akzo Nobel
Op zaterdag 6 oktober 2018 vindt de Dag van de Chemie plaats. AkzoNobel Specialty Chemicals RD&I doet
samen met S/park die dag de deuren open voor het publiek. Hierbij vindt u de uitnodiging daarvoor.

uitnodiging avond Schalkse vrouwen

Bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging van de Schalkse Vrouwen.

Voorleestips

Een artikel met voorleestips naar aanleiding van de Kinderboekenweek
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 oktober. Deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort op de
website.
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