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Verkeersexamen
Versieravond Pasen
Praktijkgedeelte verkeersexamen
Inloopavond
Koningsspelen
Kixxx (zie bijlage)
Laatste week schoolfruit
Eindtoets groep 8
Paasvakantie – alle kinderen vrijdag
Paasontbijt
Ouderarena MR over communicatie en informatie over je kind
Meivakantie
Avond4daagse
Hemelvaartsvakantie
Zomerdagkamp

Het GROENE schoolplein
Op 2 april starten de werkzaamheden van de aanleg van ons Groene schoolplein. Een paar dagen later
dan in de vorige nieuwsbrief aangekondigd. Op vrijdag 5 april is de eerste vrijwilligersdag. Een groep
ouders gaat met de firma Geerdink een start maken met het kleuterplein. Er komen lopende de realisatie
nog een aantal vrijwilligersdagen. Hou Parro in de gaten en het tuingereedschap in de aanslag.
Over een paar maanden hebben we een fantastisch mooi natuurlijk-spelen-plein, dat in niets lijkt op het
huidige tegelplein. Natuurlijk zal dat de komende periode af en toe gepaard gaan met wat overlast. Voor
de goede zaak doen we daarom een beroep op flexibiliteit van ouders, kinderen en leerkrachten.
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de aanleg van ons nieuwe plein, neem dan even contact
op met Sandra Vermeulen. Zij is als lid van de werkgroep schoolplein aanspreekpersoon voor de
realisatie van het traject. Sandra onderhoudt contacten met Geerdink en met school en zorgt ervoor dat
vragen en opmerkingen bij de juiste persoon terechtkomen: san.vermeulen@hotmail.com / 06
12508837
Op de website van onze school kun je de aanleg van het schoolplein volgen: https://www.obsdesleutel.nl/groene-schoolplein We streven naar tenminste één update per week. Een kijkje nemen in
het echie kan natuurlijk ook.
Intussen gonst het in en om school van activiteiten om geld in te zamelen voor de waterpompen op het
kleuterplein en het grote plein. We merken heel veel eigen initiatief van ouders en kinderen, naast de
klassikale activiteiten die al dan niet met behulp van het microkrediet van de ouderraad opgestart zijn.
Fantastisch! De leerlingenraad inventariseert wekelijks hoeveel geld er opgehaald is in de groepen. Dit
wordt bijgehouden op een groot bord bij de hoodfdingang.
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Einde schoolfruit
Dinsdag 16 april is de laatste schoolfruitlevering. We vinden het belangrijk dat je
kind(eren) ook daarna een gezonde pauzehap meeneemt/meenemen.

Verkeersexamen groep 7
Bij groep 7 hoort natuurlijk het nationale verkeersexamen. Hier is groep 7 op
dit moment erg druk mee in de klas. Het verkeersexamen doen we altijd
samen met de Nicolaasschool. Het verkeersexamen bestaat uit een
theoretisch gedeelte en een praktijk gedeelte. Dit jaar hebben de leerlingen uit
groep 7 op donderdag 4 april het theoretische examen. Op 11 april hebben de leerlingen het praktische
examen. Dan gaan de leerlingen een route fietsen door Schalkhaar en worden ze beoordeeld door
verkeersouders van de Sleutel en de Nicolaasschool. We sluiten het af met een verkeersdiploma voor
alle geslaagde leerlingen.

Avond4daagse Deventer
Van 13 t/m 16 mei lopen we met z’n allen weer de AVOND4DAAGSE in
Deventer. Loop je mee?
Voor wie: Groepen 1 t/m 8 van De Sleutel en de Nicolaas school (voor de
kinderen vanaf groep 3 is het goed te lopen, voor de kleinere kinderen ook als ze regelmatig wandelen)
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Volwassenen: Het is de bedoeling dat u zelf zorgt dat uw kind iedere avond met een volwassene
meeloopt. Als u zelf niet loopt, kan dit dus een andere ouder zijn, dit moet u zelf regelen.
Kosten: Deelname met medaille € 5,00 per persoon
Begeleiders/ouders zonder medaille € 1,00 per persoon
Vraag je vriendjes en vriendinnetjes om mee te lopen... en schrijf je in via het inschrijfformulier dat je van
de leerkracht krijgt.
Op drie april krijgen alle oudste kinderen (vanaf groep 3) een inschrijfformulier mee.
Natuurlijk mogen kleuters ook meelopen, zij kunnen een inschrijfformulier vragen aan hun juf.
Groetjes
Suzanne

De MR nodigt u uit
De personeelsgeleding en de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad nodigt ouders uit om van
gedachten te wisselen over twee aandachtspunten vanuit de ouderenquête in een ouderpanel. Op
donderdag 25 april willen we graag met enkele ouders spreken over de communicatie vanuit school en
over de wijze waar op je als ouder geïnformeerd wordt / wilt worden over de ontwikkeling van je kind.
Hou deze avond vrij als je geïnteresseerd bent. Een uitnodiging ontvang je binnenkort via Parro

Krachtig onderwijs op De Sleutel
We maken flinke vorderingen met het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’. Op dit
moment staat het technisch en begrijpend lezen centraal. We frissen de doorgaande lijnen voor het
lezen op en kiezen verbetergebieden.
 Voor fonemisch bewustzijn (kleutergroepen) en technisch lezen werken we aan
groepsdoorbrekende lees- en instructiemomenten. Op deze manier krijgen kinderen instructie op
hun eigen niveau;
 Voor begrijpend luisteren en begrijpend luisteren richten wij ons op het toepassen van
vaardigheden en strategieën in andere situaties. Bijvoorbeeld:
o Als kinderen bij BL leren wat de hoofdgedachte is van een tekst, kunnen ze dat dan ook
toepassen bij een item van het Jeugdjournaal?
o Als kinderen leren om te voorspellen hoe een verhaal verder zou kunnen gaan, kunnen
ze dat dan ook toepassen in een sociale situatie waarbij ze zich moeten inleven in een
ander?

Anders dan anders
Soms gaan dingen anders dan we gewend zijn. Dit schooljaar geldt dat onder andere voor:




het Paasontbijt: Het traditionele Paasontbijt vindt gewoonlijk plaats op de donderdag voor Pasen.
In verband met de eindtoets van groep 8 kan dat nu niet. Daarom zijn de Paasactiviteiten
verplaatst naar dinsdag 23 april. Dit heb je al kunnen lezen in de activiteitenkalender. In
tegenstelling tot wat daarin vermeld staat, wordt het geen lunch, maar een Paasontbijt.
Eindejaarsfeest: In de jaarlijkse OR-ouderavond van oktober jongstleden is gesproken over een
andere invulling van het eindejaarsfeest. Het is echter lastig plannen maken om een dergelijke
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grote activiteit te organiseren als je niet precies weet wanneer het plein klaar is en hoe het plein
er uit ziet. Daarom is besloten om het schooljaar op een andere wijze af te sluiten.
Op donderdag 11 juli worden er op school onder deskundige leiding diverse workshops
gehouden voor de groepen. ’s Middags presenteren de kinderen dit dan in een wervelende
eindvoorstelling voor alle ouders. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Vacature bestuurlid Kindcentrum Schalkhaar
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt het Kindcentrum Schalkhaar een nieuw toeziend bestuurslid
voor het bestuur van Kindcentrum Schalkhaar, die als ouder binding heeft met De Sleutel. Interesse?
Lees de bijlage bij de nieuwsbrief.

Zomerdagkamp 2019 op een nieuwe
locatie!
De Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar is alweer druk bezig met het
Zomerdagkamp 2019. Ook dit jaar is het kamp in de eerste week van de
zomervakantie. Dat is week 29, van maandag 15 t/m donderdag 18 juli.
Bij deze nieuwsbrief zit de informatiebrief en het machtigingsformulier. Lees de
brief goed. Er gaan namelijk wat zaken veranderen, waaronder de locatie. Vanwege de
doorgroeimogelijkheden hebben wij, in goed overleg met Anton en Irma Haarman, besloten om het
aanbod van de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar aan te nemen om het kamp te houden bij de
voetbalvelden van SV Schalkhaar. Wij verwachten dat we hier ook weer hele mooie herinneringen
kunnen maken voor de kinderen!

Graag tot ziens!
Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar

KiXxx
Voor vrijdag 12 april a.s. staat weer een disco gepland. Meer informatie vindt u daarover in de bijlage.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 april 2019. Deze nieuwsbrief verschijnt
binnenkort op de website.
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