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Agenda

Schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 november tot en met 17 april
10 januari
13 januari
januari
22 januari
29 januari
30 en 31 januari
3 februari
6 februari

Obs De Sleutel

mail aan ouders over vervanging Hennie
Bakkerska
orkest groep 7/8 start 10.30 uur
mp 4
7433 EL
maken cito toetsen in groep 3 tot en met 7
Schalkhaar
open huis alle basisscholen in Raalte 9.00- 11.30
studiedag Jeelo – Tel.
alle0570-621511
kinderen vrijE-mail:
landelijke onderwijsstaking.
De school is dicht. Kinderen vrij.
desleutel@obs-desleutel.nl
Bezoek aan Hoftheater groep 3 en groep 4
Website: www.obsNieuwsbrief
desleutel.nl

Start Jeelo project
Afgelopen maandag hadden we een heel geslaagde start van
ons nieuwe Jeelo- thema. Het thema heet ‘Zorgen voor jezelf
en de ander’. We hadden gezellige en sportieve workshops,
waaraan kinderen van groep 1 tot en met 8 mee deden.
Hartstikke leuk!
In het nieuwe thema gaan de peuters en groep 1 en 2 leren
wat gezond eten is. Er wordt ook aandacht besteed aan
gevoelens, zoals boos, blij, verdriet. Als eindproduct wordt
gewerkt aan een kraampje met gezond eten.
Groep 3/4 leren over zintuigen en gebitsverzorging. Er worden
proefjes gedaan met kijken en voelen en de kinderen maken
onder andere een informatieve poster.
Groep 5/6 leert over gezond eten en gezond bewegen. De
schijf van vijf maar ook waar ons eten vandaan komt komen
aan bod. De leerlingen zullen gaan werken aan een
informatieve folder.
In groep 7/8 leren de kinderen ook over gezonder leven, sport en beweging. Als eindproduct zullen zij
de informatie gaan verwerken in een kort toneelstuk, waar zij zelf het script voor schrijven.
We sluiten het thema af voor de voorjaarsvakantie met de leerlingen in de eigen bouw. Het gaat weer
super worden!
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Maandafspraak
Het komende thema leren kinderen in alle groepen wat je moet
doen als je gepest wordt.
Dit zijn de leerdoelen:
De leerling kan de pester waarschuwen.
De leerling kan duidelijk praten als hij tegen de pester praat.
De leerling kan een goede lichaamshouding aannemen als hij
wordt gepest.
De leerling kan hulp halen als de pester na de waarschuwing niet
stopt.
De leerling kan nee zeggen als hij wordt gepest.

Team
Kicky Brinkhof en Hennie Fiet gaan per 1 februari onze school verlaten.
Hennie blijft nog wel op donderdag lesgeven aan groep 7/8. Dat vinden we erg fijn!
Over de vervanging van Hennie komt morgen een mail aan ouders en verzorgers.
Op maandag, dinsdag en woensdag blijft Koen de vervanging van Lisanne doen.
Lisanne komt in de week van 17 februari weer (part-time) terug van haar zwangerschapsverlof.
Jacqueline van Herp, Natasja Temmink en Miranda van Santen zijn ons team, als leerkrachten van de
Taalklas, in december komen versterken.
Ook op de speelzaal/opvang van KOOS zien we nieuwe gezichten. In februari start daar de kinderopvang
en voor- en naschoolse opvang.
Alle nieuwe gezichten zullen we binnenkort met
fotootjes op hangen op de prikborden in de hal.

Schoolorkest
Groep 7/8 gaat na wekenlang repeteren met de
muziekdocenten van muzieknetwerk Salland op
maandag 13 januari een concert geven!
Belangstellende ouders en verzorgers kunnen
zich per Parro bij Giel aanmelden, dan
reserveren we een stoel voor je.

Open huis
Op woensdag 22 januari hebben alle basisscholen in Raalte weer open huis voor ouders van jonge
kinderen die op zoek zijn naar een fijne basisschool. Ook bij ons staan de deuren open. Nieuwe ouders
zijn echter ook op andere dagen van harte welkom om telefonische afspraak een kijkje te nemen in onze
prachtige school. Mocht je nog gezinnen kennen die op zoek zijn naar een school, geef ze de tip langs te
komen op de 22e of een afspraak met San te maken (s.bronk@de-mare.org)
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