16 oktober 2018

NIEUWSBRIEF
CBS De Sleutel
Herfstvakantie
Vrijdag 19 oktober, om
15:45 uur begint de
herfstvakantie.
Dinsdag 30 oktober begint
school weer.

Kamp
Woensdag gaan de
groepen 7 en 8 voor 3
dagen op kamp. We
wensen ze veel plezier en
hopen op mooi weer.

Kinderen ophalen

We willen u vragen om de
kinderen op tijd van school
op te halen, zodat de
leerkrachten ook op tijd
kunnen zijn bij hun
volgende afspraak of
vergadering.

Studiedag
Maandag 29 oktober is er
een studiedag voor het
team. De kinderen hebben
deze dag nog een extra
dagje vrij.

Wijzing schooltijden
i.v.m. schoolkamp

Donderdag 18 oktober zijn
de kinderen (Kleuters t/m
groep 6 en de
schakelklassen) een uur
eerder uit (14:45 uur)
Vrijdag 19 oktober zijn er
weer gewone schooltijden.
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Week tegen Pesten
Onze school voert actie tegen
pesten. In de week tegen Pesten is
hier extra aandacht aan besteed. De
kinderen hebben een muur
gebouwd tegen pesten. Hier ziet u
tekeningen uit groep 4.

Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboeken week werd
er extra veel gelezen in de groepen en kwamen er
speciale voorlezers. Meester Bosgieter las voor in groep
4. Hij las wel 2 verhalen en 1 gedicht voor.

Kinderzwerfboek-stations bij CBS de Sleutel

Sinds vorig jaar staan in de Asterstraat kinderzwerfboekstations (bij binnenkomst, in de ouderkamer en bij groep
3 en 4) vol met kinderzwerfboeken.
Ook in de Zwederstraat staat bij de schakelklassen een
zwerfboekenkast. Je kan uit 1 van deze stations een boek
uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven
te sturen. Ook kan je je eigen boek daar neerzetten en er
een zwerfboekensticker opplakken, zodat anderen jouw
boek kunnen lezen.

Nieuws uit groep 4

Groep 4 heeft naast veel lezen ook andere dingen
geleerd:
-Bij taal over het alfabet, de lidwoorden en zelfstandige
naamwoorden
-Bij rekenen:over gewichten, de inhoud, de lengte meten,
rekenen met geld en klokkijken met de hele-, halve- en
kwart uren
-Bij spelling over onthoudwoorden en klankwoorden.
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Ouderconsulent
informatie
Dinsdag 30 oktober
Is er voor de ouders van
de peuterspeelzaal een
ouder-kind activiteit.
Pooh vanaf 10:45 uur
Teigetje vanaf 14:45 uur
We zien u graag komen
om samen met uw kind
een activiteit te doen.
Dinsdag 13 november
Is er een oudervoorlichting
over ziekteverzuim. Het
wordt aan de Asterstraat
gegeven. Van 9 tot 10 uur.
Dinsdag 20 november
Is er een koffieochtend
vanaf 8:30 uur aan de
Zwederstraat
Groetjes, Radia
Medewerker
Ouderbetrokkenheid

Muziekles
Heeft u uw zoon/dochter al gevraagd welke leuke liedjes hij/
zij geleerd heeft tijdens de muziek les van meester Peter?
De kinderen zingen keihard en erg goed mee tijdens de
muziekles!
De kinderen van groep 4 gaan binnenkort samen met de
meester en de juffen naar het IKEI-concert in theater 'De
Doelen' en wel op vrijdag 7 december 2018.
U krijgt hierover nog nadere informatie.
Groetjes van de juffen en de meester van groep 4.

De VVE avond
Op donderdag 13 september hadden wij alle ouders van de
peuters en de kleuters uitgenodigd. We hadden op veel
ouders gerekend. Uiteindelijk was er een enthousiaste
groep van zo´n 20 ouders. Deze ouders bezochten onze
workshops en kregen informatie over logo 3000, het
kletstheater, lekker fit, de zwerfboekenkast en onze nieuwe
taalmethode peuter en kleuterplein. Het is belangrijk om te
laten zien wat wij uw kinderen aanbieden in de groepen,
zodat uw kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Het was
voor de ouders en de leerkrachten een zinvolle, gezellige,
sfeervolle avond. Aan het eind gingen deze ouders weg met
boeken, spelletjes, materialen van onze oude taalmethode.

Ouderavond Gedrag
Het kostbaarste bezit van u is ………?

Met deze woorden werd de informatieavond tegen pesten
geopend. Dat ouders niet massaal naar deze avond toe
waren gekomen, deed niet af aan de kwaliteit van de
gesprekken. Centraal stond het kind en het gedrag van de
gepeste als de pester. Via een powerpoint presentatie
kwamen achter een volgens aan bod:
1 Verschil tussen plagen en pesten.
2 Het gedrag wat daaruit voort komt.
3 Wat CBS de Sleutel onderneemt om het schoolklimaat
veilig te maken en te houden
4 Cyberpesten
De ouders deden ook actief mee d.m.v stellingen. Een
geslaagde avond? Ja zeker. School en ouders hebben
afgesproken om in januari wederom een avond te
organiseren. Het hoofdonderwerp op die avond is
cyberpesten.
Meester Cor van Os
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