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Brede school Kwintijn
Oude Molenweg 3
8101 EK Raalte
0572-363606
bskwintijn@de-mare.org
www.bskwintijn.nl

Agenda

Schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 november tot en met 17 april
10 februari
17 februari – 21 februari
20 februari
25 februari
27 februari
2 maart
4 maart
6 maart

Obs De Sleutel

Parro open voor inschrijvingen contactmiddagen
groep 3-8
Bakkerska
Voorjaarsvakantie
mp 4
7433 EL
Handbal toernooi
Schalkhaar
Carnaval op school; kinderen zijn om 12.00 uur vrij Foekepotten
NB: ivm de vakantie
doen
we dit jaarE-mail:
niet mee met de kinderoptocht
Tel.
0570-621511
Contactmiddag groep
3-8
desleutel@obs-desleutel.nl
middag: opening nieuw Jeelo thema met kinderen groep 1-8
Website:
contactmiddag groep
3-8 www.obsrapporten mee naar
desleutel.nl
huis groep 3-8

Opening kinderopvang
Deze maand gaat KOOS met kinderdagverblijf, na- en voorschoolse opvang STERK van start in ons
gebouw. We zijn blij en trots dat wij voor ouders en verzorgers nu een compleet aanbod van 0-12 jaar
van 7.15 uur tot 18.00 uur kunnen verzorgen. De afgelopen weken zijn voorzieningen aangebracht op
het plein en zijn er wanden geplaats in de ruimtes voor kinderopvang en groep ½ om te zorgen voor
voldoende ruimte en rust voor ons allemaal is. Heb je interesse in een plekje op onze opvang, of op onze
peuterspeelzaal, meldt je kind dan aan op www.kinderopvangkoos.nl

Jeelo
Het Jeelo-thema ‘Zorgen voor jezelf en de ander’ zorgt in alle
groepen voor heel veel prachtige leermomenten. Kinderen
van groep 1 en 2 gingen naar de markt en aten samen een
gezond schoolontbijt, groep 3 en 4 oefenden met tanden
poetsen en tandpasta, groep 5 en 6 stortten zich op fit en
bewegen en groep 7 en 8 koken samen en leerden over
voortplanting en vruchtbaarheid. Voor de voorjaarsvakantie
sluiten we het thema af in de eigen groep.

Nieuwe groepen
Deze week zijn we gestart in de nieuwe groepen. Even weer wennen voor iedereen, dus we besteden
tijd aan het elkaar leren kennen en groepsvorming.
Groep 1/2 : Moniek (maandag en dinsdag) en Cato (woensdag, donderdag en vrijdag).
Stagiaire Romy op maandag tot en met woensdag en Iris op donderdag en vrijdag.
Groep 3/5: Marita
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Groep 4/5: Inge, op vrijdag Moniek.
Groep 6/7: Na de voorjaarsvakantie Marjolijn dinsdag tot en met vrijdag. Maandag Koen, extra op
woensdag: Koen
Groep 7/8: Giel, op donderdag Hennie.

Contactmiddagen
Vanaf maandag 10 februari kun je je inschrijven voor de contactmiddagen, waarop je met je kind in
gesprek kunt met de leerkracht over de ontwikkeling van jouw kind. De contactmiddagen zijn op 27
februari en 4 maart. Een enkele groep heeft een afwijkende datum ingeroosterd. Op 6 maart krijgen de
kinderen van groep 3-8 hun rapport mee naar huis. Graag weer inleveren uiterlijk 20 maart.

Maandafspraak
Tot aan de voorjaarsvakantie leren kinderen, net al vorige
maand, 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.
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