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Website: www.obs-desleutel.nl

25 november
3 december
6 en 7 december
10 december
22 december
24 december
27 december tot en met 7 januari

afsluiting Jeelo thema: vanaf 13.45; informatie volgt nog
Sinterklaas
oud papier
studiedag: alle kinderen vrij
kerstfeest
12.00; alle kinderen vrij
Kerstvakantie

Nieuws vanuit school
Beste ouder(s), verzorger(s),
Door ziekte is er helaas vertraging ontstaan bij de dame die voor ons een lay out ontwerpt voor de
nieuwsbrief, dus voorlopig laten we het nog even bij de huidige opmaak.
Vlak voor de herfstvakantie hadden we helaas te maken met een opleving van corona in groep 7/8
waardoor deze groep toch in quarantaine moest en de musical werd verschoven.
We zijn ontzettend blij dat we afgelopen donderdag de musical alsnog konden laten zien. En wat hebben
we met elkaar plezier gehad in de voorbereiding, tijdens de generale maar ook zeker tijdens de
uiteindelijke uitvoering.
Het was fantastisch om te zien hoe de kinderen met elkaar de musical hebben neergezet. De teksten die
waren ingestudeerd, de liedjes die met name door groep 5/6 werden gezongen. We kijken met elkaar
terug op een geslaagd optreden.
Het was ook fijn om ouders, verzorgers in de school te mogen ontvangen en op deze manier te kunnen
betrekken bij de afsluiting van het Jeelo thema.
Bedankt voor uw aanwezigheid en we kijken zeker uit naar een volgende activiteit in aanwezigheid van
ouders, verzorgers.
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Volleybal
In de herfstvakantie was het scholieren volleybaltoernooi voor de groepen 5 en 6. Ook Kwintijn was
vertegenwoordigd met 1 team uit groep 5/6. Het was eerst even wennen aan de regels en aan elkaar
maar naarmate het toernooi vorderde, wisten de teamleden elkaar hoe langer hoe meer te vinden. Het
plezier spatte ervan af en ook sportiviteit stond hoog in het vaandel.
Hierbij de aanwezige supporters en juf Martine bedankt voor de aanmoediging en de goede begeleiding.
Het was een heel mooi toernooi!!
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Invalpool
Afgelopen woensdag is er een studiedag voor alle personeelsleden van de Mare geweest. Doordat er
weer sprake is van een toename van corona en menig school hiermee te maken heeft, is er gekozen
voor een livestream. Het risico om teams te mixen en dat er dan uitval ontstaat onder de leerkrachten is
te groot.
Op dit moment is namelijk de hele invalpool leeg en we streven er echt naar zo lang mogelijk de lessen
fysiek te blijven aanbieden, maar het is en blijft nog erg kwetsbaar.

Jeelo
“Maak je eigen product” is het nieuwe thema van Jeelo. Volgende week woensdag gaan we met de hele
school een grote uitdaging aan om een enorme knikkerbaan door de school aan te leggen waar iedere
groep een eigen aandeel heeft. U kunt de foto’s via parro vast en zeker tegemoet zien. Als afsluiting van
het thema wordt er een tentoonstelling gehouden. Deze staat gepland op donderdag 25 november vanaf
13.45. Nadere informatie zal nog volgen.
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Thema bij groep 1-2: “Van graan tot brood”

Leerlingenraad
Deze nieuwsbrief komt een dag later dan in de agenda staat, maar we hadden vanmiddag onze eerste
leerlingenraad bijeenkomst, waarbij we voltallig waren.
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8, waarbij een elke leerling een
groep vertegenwoordigd.
De onderwerpen die aan de orde gekomen zijn, is meer speelmateriaal voor het buitenspelen,
schoolfruit, veiligheid rondom de pannakooi, klassefeest, schoolreis. Kortom een grote diversiteit aan
onderwerpen.

De leerlingenraad

Van links naar rechts:
Mustafa (gr.4), Yoaz (gr.6), Reyaan (gr.8), Görkem (gr.7), Tessa (gr.5), Chaïra (gr.3)
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Datum volgende nieuwsbrief:
3 december in plaats van 2 december, zodat we de eerste Sintfoto’s erin
kunnen zetten.
Fijn weekend allemaal!
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