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7433 EL Schalkhaar

Tel. 0570-621511 E-mail: desleutel@obs-desleutel.nl

Schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag tot en met 19 april
Do 7 maart
Contactmiddag/avond
Website: www.obs-desleutel.nl
Ma 11 maart
leerlingraadvergadering
Di 12 maart
Contactmiddag/avond
Do 14 maart
Voorstelling groep 7/8 Hoftheater
Ma 18 maart- 22 maart
School!week van het openbaar onderwijs
Wo 27 maart
Schoolvoetbal
Ma 1 april
Voorstelling groep 5/6 Hoftheater; Oud papier
Di 2 april
Buitenlesdag!; Oud papier
Wo 3 april
Nieuwsbrief
Schoolvoetbal

Juf Inge 25 jaar in het onderwijs!
Juf Inge werkt 25 jaar in het onderwijs! Groep 3 en groep 4 vierden vandaag
daarom een feestje met juf.
De bouw was prachtig versierd en alle kinderen hadden een mooie bloem
meegenomen voor juf. De kinderen hadden samen een lied ingestudeerd en
hebben deze voor juf gezongen.

Juf Inge, van harte gefeliciteerd! En wat zijn wij blij dat jij bij ons op school
werkt!!

Plastic op school
Nanu en Eline uit groep 7 hebben een goed idee. Zij willen graag dat we er op Kwintijn voor zorgen dat minder
plastic afval wordt gebruikt. Ze hebben een plan bedacht en zelf een stukje hierover geschreven:
Wij zijn Eline en Nanu uit Gr.7
wij willen graag dat onze school beter met het milieu om gaat.
Wij willen heel graag plastic zakjes en drinkpakjes op school verminderen
We zouden het fijn vinden als uw kind deze bewaarmiddelen of verpakkingsmaterialen niet meer mee
brengt/neemt.
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Als uw kind voorheen alleen deze bewaarmiddelen of verpakkingsmaterialen heeft
gebruikt verzoeken wij u om broodtrommel en een drinkbeker aan te schaffen,
Zo komen we steeds dichter bij een groene school en een stapje dichterbij een groene
wereld
Vriendelijike groet,
Eline,Nanu en
De leerling raad van Bs. Kwintijn

Speelgoed van flessenactie
De leerlingenraad heeft samen met groep 5-8 bedacht welk speelgoed ze graag wilden
aanschaffen van de opbrengst van de flessenactie van vorig jaar. Het is een
superleuke doos met buitenspeelgoed geworden, die intussen al volop in gebruik is.
Nogmaals bedankt voor alle flessen die ingeleverd zijn!

Tevredenheidspeiling
De uitslagen van de tevredenheidspeiling zijn bij ons binnen gekomen. De
ouders/verzorgers van 32 van onze 65 gezinnen op school hebben de lijst ingevuld.
Bedankt daarvoor!! Jullie waarderen onze school gemiddeld met een ruime 7. Het
meest tevreden zijn jullie over:
Top 10 Tevredenheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aandacht voor gym
Inzet en enthousiasme leerkracht
Uiterlijk gebouw
Aandacht voor taal
Sfeer en inrichting schoolgebouw
Schooltijden
Hygiëne en netheid in school
Omgang leerkracht- leerling
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert
Deskundigheid leerkracht.

Dit zijn de punten waar wij nog mee aan het werk moeten:
Top 10 verbeterpunten
1. Veiligheid op weg naar school
2. Aandacht voor pestgedrag
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Veiligheid op plein
Aandacht voor uitstapjes en excursies
Aandacht voor normen en waarden
Aandacht voor creatieve vakken
Rust en orde in de klas
Duidelijkheid van schoolregels
Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling
Omgang kinderen onderling

We gaan deze punten nog verder bespreken in MR en OR en nemen dit vervolgens mee als acties in het nieuwe
schoolplan.

Naschoolse activiteit voor groep 6
Deze maand zijn er op donderdag een serie naschoolse activiteiten Wetenschap en Techniek voor de groepen 6
van onze school en de Korenbloem. Juf Lisanne en leerkrachten van de Korenbloem hebben een erg leuk
programma bedacht, waarin ‘de bouw’ centraal staat. Deze naschoolse activiteiten worden gefinancierd uit een
subsidie va KWTOO en kan daarom kostenloos aangeboden worden. Hardstikke leuk!

Schoolweek!
Van 18-22 maart is het weer de week van het Openbaar onderwijs. Een bijzondere week, want wij zijn er trots op
dat wij een openbare school zijn. Bij ons is iedereen welkom, wij zijn van en voor de maatschappij. Deze week
zetten we elke dag betrokkenen bij onze school in het zonnetje. We zullen je op de Parro voor de week verder
informeren!

Carnaval
De carnavalsviering afgelopen dinsdag op school was heel gezellig! In de groepen en met
de hele school in de Kwint, is er volop feest gevierd. Dit jaar deden we ook met een
grote groep enthousiaste ouders en kinderen weer mee met de kinderoptocht in Raalte.
Ons thema ‘een reis door de tijd’ was een mooi vervolg op de thema’s die we hadden in
de onderbouw en de bovenbouw. We wonnen met onze groep de derde prijs, die prinses
Ayla in ontvangst mocht nemen. Alle ouders en kinderen die meededen en druk
geknutseld hebben willen we heel erg bedankten voor hun inzet en de leuke dag!

Fairplayprijs
De handballers uit groep 7 wonnen in de voorjaarsvakantie met het schoolhandbaltoernooi
de Fairplay-prijs voor het team dat het sportiefst gespeeld heeft! Wat een prachtprijs.
Goed gedaan, toppers!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt binnenkort weer op school. In verband met de wet AVG mogen
kinderen alleen op de groepsfoto zichtbaar zijn als dat van ouders mag.
Mocht niet willen dat jouw kind op de groepsfoto staat, wil je dat dan aan de leerkracht doorgeven voor 29
maart?
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Rapporten
Vrijdag 15 maart gaan de rapporten van groep 3-8 mee naar huis. Tijdens de contactavond heeft de leerkracht de
rapporten met jou en je kind besproken. Wil je de rapporten voor 29 maart weer mee naar school geven?

Staking
Op vrijdag 15 maart is er opnieuw een landelijke stakingsdag. De leerkracht van groep 3 gaat deze dag staken.
Groep 3 heeft dus vrij op 15 maart. Mocht opvang een probleem zijn, geef dat dan even door aan San.
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