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Agenda
13 april
15 april
18 april
19 april
20 en 21 april
22 april
27 april

Obs De Sleutel

Bakkerskamp 4

7433 EL Schalkhaar

Tel. 0570-621511 E-mail: desleutel@obs-desleutel.nl
Website: www.obs-desleutel.nl
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 bij Rohda Raalte

2 en 3 mei
2 mei tot en met 6 mei
23 mei tot en met 27 mei

Goede Vrijdag; kinderen vrij
2e Paasdag; kinderen vrij
Studiedag; kinderen vrij
Eindcito groep 8
Koningsspelen
Koningsdag; kinderen vrij
Oud papier
Meivakantie
2e week meivakantie

Nieuws vanuit school
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op dit moment zijn we achter schermen al druk bezig voor het volgende schooljaar.
De verdeling van de groepen, de bezetting en ook de jaarkalender.
Maar daarnaast zijn er nog genoeg activiteiten in dit schooljaar die de nodig aandacht behoeven.
Pasen
De oudervereniging is druk bezig om het paasfeest voor de kinderen op school te organiseren.
Gelukkig komt de paashaas ook langs en gaan we met zijn allen op zoek naar eieren, die we voor
elkaar hebben verstopt.
Eindcito
Op 20 en 21 april is het weer zo ver. Dan heeft groep 8 de eindcito. Alle kinderen hebben al het
advies gekregen en iedereen is ook al ingeschreven. Maar voor een enkel kind kan het advies nog
worden bijgesteld wanneer het resultaat van de cito erg positief uitvalt. De resultaten van deze
eindtoets geeft de school inzicht in wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Dit kan dan wer
invloed hebben op het reguliere lesaanbod.
Koningsspelen
Er wordt nog hard gewerkt aan een programma voor de koningsspelen. Wel start elke groep met
het koningsontbijt. Via parro wordt u verder op de hoogte gebracht hoe deze dag er precies uit komt
te zien.
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Gezond eten
Als school hechten we veel waarde aan gezonde voeding. We zien dat kinderen regelmatig eten en
tussendoortjes meenemen die niet zo gezond zijn. Wilt u daar als ouder ook weer wat meer op
letten? Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.
In de groepen zal er door de leerkrachten ook weer wat meer aandacht aan gegeven worden.

Schoolsport
Schoolvoetbal toernooi 6 en 13 april
Woensdagmiddag 6 april gingen 12 enthousiaste leerlingen uit groep 7-8 op weg naar Marienheem
om mee te doen aan de eerste ronde van het scholen voetbal toernooi. Na een fietstochtje met
enkele hindernissen zoals een stukje wandelen door openbaar groen, een eenzijdige uitglijder en
enkele fietswisselingen, kwamen we ongehavend aan op het voetbalterrein van SV Marienheem.
Daar werden we ontvangen door meester Nick die ons nog even alle afspraken vertelde, waarna we
met meester Davey op weg gingen naar de eerste wedstrijd tegen het team van Antonius. Helaas
verloren we deze en de volgende twee wedstrijden, waarbij we wel zagen dat er steeds beter
gevoetbald werd. Het enthousiasme bleef onverminderd groot en ook het vrolijke en fanatieke
publiek dat was meegereisd naar Marienheem zorgde voor een hoop gezelligheid op en rond het
veld. Na een opwarmmomentje in de kantine maakten we ons op voor de laatste wedstrijd tegen het
ongeslagen team van Korenbloem. Onder de blije en fanatieke leiding van een vader die de coaching
van de laatste wedstrijd op zich had genomen wisten we de 0-0 te behouden! Woensdagmiddag 12
april gaan we op de wedstrijdvelden van Rohda Raalte strijden voor plek 16 t/m 19 en de
fairplaycup!

Schoolhandbaltoernooi toernooi
In de meivakantie vindt het schoolhandbaltoernooi plaats voor groep 5/6. Deze is verplaatst
vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Helaas lukt het niet om een team van kinderen uit
groep 5/6 samen te stellen om mee te doen aan dit toernooi. Er zijn teveel kinderen in deze week
met vakantie. Hopelijk zijn we als school wel weer van de partij!
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Jeelo:
We kijken terug op een mooie afsluiting van ons vorige thema “inrichten van je eigen omgeving”,
waarbij de bestuurder van de Mare, Marlous Siemelink, een samengesteld boek, met allemaal
ontwerpen van het schoolplein, in ontvangst heeft genomen. Al deze ontwerpen zijn door de
kinderen van groep 1 tot en met 8 gemaakt.
Wat was het fijn dat er zoveel (groot)ouder(s), verzorger(s) naar school zijn gekomen om de
tentoonstelling te komen bezichtigen. De kinderen hadden dan ook hard gewerkt om tot deze mooie
presentatie te komen. Bedankt allemaal. Er was weer een hoop gezelligheid in de school.
Inmiddels zijn we gestart met ons nieuwe thema: “Leren van mensen van vroeger”.
De groepen 1 tot en met 4 werken deze periode over ridders en jonkvrouwen.
Groep 5/6 worden helemaal meegenomen in de tijd van de VOC.
Groep 7/8 heeft het over de oorlog, waarbij ze allemaal het boek van Anne Frank aan het lezen zijn.
Door de situatie in de Oekraïne is het ineens een zeer actueel onderwerp.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf staat gepland op woensdag 8 juni. Deze datum zal in de volgende nieuwsbrief in
de agenda worden opgenomen. Maar dan bent u alvast op de hoogte

Schoolreis
Het schoolreisje van groep 1 tot en met 7 staat gepland op donderdag 16 juni. Groep 1 tot en met
groep 7 gaat naar hetzelfde “park. De bestemming wordt nog even geheim gehouden”, maar heeft
alles te maken met het volgende Jeelo thema.
De kinderen gaan in ieder geval deze dag met de bus op pad. Binnenkort ontvangt u een brief met
nadere informatie over dit schoolreisje en de bijbehorende kosten.
Namens het team van Kwintijn, alvast een heel goed weekend gewenst.

Datum volgende nieuwsbrief:
12 mei 2022
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