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Krachtig onderwijs op De Sleutel
Hierbij de maandelijkse update van ons plan ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’.
De afgelopen weken hebben we op de Sleutel hard gewerkt om de kwaliteit van de instructies te verbeteren.
Hiervoor heeft het team een aantal speerpunten uit het zogenaamde Effectieve Directieve Instructie-model
gebruikt. Tijdens de ouderavond van 10 oktober heb je kunnen zien en horen hoe leerkrachten lesdoelen
formuleren, zicht krijgen op hoe de les bij kinderen overkomt (Controle van Begrip). Ook heeft het team een
aantal hulpmiddelen gedemonstreerd, zoals de beurtstokjes en de wisbordjes.
De komende tijd tot december werken we aan nieuwe doelen:
- Het leren leren door middel van Groeikracht (groep 1 t/m 8):
Met Groeikracht willen we leerlingen
bewust maken van de kracht van hun
hersenen door hen kennis te laten
maken met de principes van de
zogenaamde groeimindset. Kort gezegd
komt het er op neer dat iedereen het
vermogen in zich heeft om met een
juiste instelling, met oefening en
doorzettingsvermogen veel (meer) te
leren.
-

Dalton en basisontwikkeling (groep 1
t/m 3):
Op welke wijze kunnen we het werken
in hoeken inzetten om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarbij zetten we in op het
versterken van doelgericht werken in hoeken op een speelse en betekenisvolle manier.

-

Dalton (groep 4 t/m 8):
Op welke wijze kunnen we de takenbrief inzetten om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Daarbij zetten we in het op versterken van de basistaak, keuzetaken en extra werk

Via Parro krijgt u tot de kerstvakantie af en toe een inkijkje in de concretisering van het bovenstaande.
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Ouderavond 10 oktober
Op de ouderavond van 10 oktober hebben ouders kennis kunnen maken met de nieuwe ouderraad en de nieuwe
medezeggenschapsraad. De OR heeft het jaarverslag 2017 – 2018 gepresenteerd en de plannen voor het
komende schooljaar (interactief) toegelicht.
Daarna hield Gert een korte presentatie over het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel. Daarna
hebben de ouders onder leiding van de leerkrachten verder gesproken. De input van deze avond staat op de
MR- vergadering van 6 november geagendeerd. In de volgende nieuwsbrief zal de MR vertellen wat er met de
uitkomsten gebeurd.

Even voorstellen …
Ik kom het team de komende maanden versterken op de Sleutel in het kader van de zogenaamde
werkdrukgelden. Ik vervang Monique Stempher, die in verband met het zwangerschapsverlof van juf
Annemijn, nu voor groep 5 staat. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdagochtend en donderdag.
Ik zal mij daarom even kort voorstellen. Ik ben Rachel Wissink, 27 jaar. Ik ben januari 2016 afgestudeerd
aan de Hogeschool Rotterdam. Ik woon nu bijna anderhalf jaar in Zutphen. Ik woonde eerst in Sliedrecht
(vlakbij Dordrecht/Rotterdam). Ik heb het afgelopen jaar gewerkt als invalleerkracht op allerlei
verschillende scholen. Daar heb ik verschillende groepen parttime gedraaid voor langere tijd. Ik kijk uit naar
een gezellige schooltijd op de Sleutel met de kinderen en de ouders. Mochten er nog vragen zijn spreek mij
aan en stel ze.
Rachel Wissink

Ons nieuwe, groene schoolplein
Graag willen we met jullie de voortgang delen als het gaat om ons nieuwe schoolplein.
Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan alle voorwaarden om offertes en subsidies aan te
vragen. Denk aan een afkoppelplan voor hemelwaterafvoer, berekeningen naar aanleiding van het ontwerp,
voorwaarden die we in de offertes wilden opnemen, keuze voor aannemers, voorgesprekken houden etc. etc.
We zijn blij te melden dat we in de volgende fase zijn
aangekomen, de offertes zijn namelijk aangevraagd!
Een drietal aannemers hebben we gevraagd een offerte uit
te brengen en we verwachten deze op zeer korte termijn te
ontvangen.
De komende periode staat dan ook in het teken van de
beoordeling daarvan en daarna kunnen we een voorzichtige
planning gaan maken.
Tot zo ver de update met betrekking tot het schoolplein,
we gaan ervan uit dat we een goed aanbod krijgen en informeren jullie daarna zo spoedig mogelijk met een
planning voor de realisatie.
Voor die realisatie kunnen we namelijk alle hulp van ouders gebruiken die beschikbaar is, maar daarover later
meer.

2

NIEUWSBRIEF november 2018

Met vriendelijke groet,
Madelien, Theo, Fiona, Els, Greta, Gert en Sandra

10-minuten-gesprekken
Op 15 en 20 november zijn er de zogenaamde 10-minutengesprekjes. Deze komen dit schooljaar in de plaats
van de kind-oudergesprekken. Via de gespreksplanner van Parro ontvang je hiervoor een uitnodiging. De
gesprekken voor ouders van de leerlingen van groep 8 zijn in december. Ouders van leerlingen in groep 1 die
direct na de zomervakantie zijn gestart, worden apart uitgenodigd voor een zogenaamd stand-van-zakengesprek. Ouders met kinderen uit groep 1 die voor de zomervakantie gestart zijn, ontvangen wel gewoon een
uitnodiging voor de 10-minutengesprekken.
In het 10-minutengesprek spreek je als ouder met de leerkracht over hoe het gaat met je zoon of dochter in
de klas, hoe het gaat met het leren, hoe het sociaal emotioneel gaat. Ook worden eventuele handelingsplannen
besproken.
De rapportfoliomappen gaan dit schooljaar twee keer, gelijk met de rapporten, mee naar huis: op 8 maart en
5 juli.
Meer informatie krijg je via Parro door de groepsleerkracht

Bladactie
Dit jaar doen we als school ook weer mee aan de
bladverzamelwedstrijd.
Vanaf maandag 29 oktober t/m donderdag 8
november 12.50 uur verzamelen de leerlingen het
blad dat in die weken op straat ligt. Ze mogen
zakken met blad van huis meenemen, maar met de
hele klas in de straten rondom de school gaan
harken en vegen is ook een heerlijke herfstklus.
Op donderdag 8 november vindt de finale plaats.
Om 12.50 uur wordt bij elke school gemeten hoe
hoog de bladberg is. Dat doet de bladambassadeur
die aan de school is toegewezen. We sluiten dit
gezamenlijk als school af met wat te drinken en
wat lekkers.
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Sinterklaas
Versieravond 19 november:
Op maandag 19 november is de versieravond Sint. Ouders die zich hier voor ingetekend hebben, ontvangen
hiervoor van de ouderraad een uitnodiging.
Sinterklaasoptocht Schalkhaar
Enkele ouders van De Sleutel hebben zich al opgegeven om mee te werken aan de Sinterklaasoptocht in het
dorp. Deze namen en mailadressen zullen doorgegeven worden aan de organisatie.
Op 24 en 25 november zijn nog extra handen nodig.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Arno Olden (arnoolden@gmail.com 0622576267 0617784596) of Greta
Molendijk (op school)

Vacature schoonmaak OBS De Sleutel
Ook in de schoonmaakbranche is het lastig om personeel te vinden. Daarom wegens uitvallen van één van de
schoonmakers van onze school een vacaturetekst van het schoonmaakbedrijf die aan onze school verbonden
is. Reageer als je interesse hebt of deel de tekst (tekst staat binnenkort op Facebook)
Vacature schoonmaakmedewerk(st)er OBS De Sleutel
Als schoonmaakmedewerk(st)er verricht je verschillende werkzaamheden, zoals stof wissen,
moppen, stofzuigen, reinigen van het interieur en het schoonmaken van sanitair. Deze
werkzaamheden verricht je volgens een programma waarin staat beschreven wat, wanneer en hoe je moet
schoonmaken. Dankzij jou gaan de kinderen iedere dag met plezier naar een schone school!
Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag (5 dagen in de week), de werktijd bedraagt 1.5 uur per dag, start
werkzaamheden in overleg (in ieder geval >15:00 uur).
Heb je interesse of heb je vragen over de vacature? Schroom niet en neem contact op met Tim Veenstra Tel. 06 11 48 55 45 of mail. T.veenstra@effektiefgroep.nl
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 november. Deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort op
de website.

5

