Talentontwikkeling

Onze school maakt samen met 12 andere
scholen deel uit van:

Alle kinderen op de Sleutel hebben vanuit hun
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften extra
begeleiding nodig. Op de ochtenden wordt er
met deze passende begeleiding en
ondersteuning hard en intensief gewerkt door
iedereen. Op de middag is er ruimte voor
ontspanning en eigen keuzes van kinderen. Op
1 middag in de week hebben de kinderen
‘Praktijkmiddag’. Tijdens zelfgekozen creatieve,
technische en doe-activiteiten komen er veel
talenten naar boven! Kinderen komen in hun
kracht en krijgen ruimte hun talenten verder te
ontwikkelen met geweldige resultaten tot
gevolg! Tijdens de praktijkmiddag werken we
samen met Het Noordik Vroomshoop.

Stichting Christelijk Onderwijs
Twenterand en omstreken

Verlof vragen
Moet uw kind bijvoorbeeld naar een arts of
tandarts? Op de website kunt u een verlofbrief
downloaden en deze kan ingevuld
meegegeven worden aan uw kind naar
school.

Tot Slot
Onze school is te vinden op ‘Scholen op de
Kaart’ www.scholenopdekaart.nl
SBO de Sleutel – Stobbelaan 61 – 7681 ZN Vroomshoop – telefoon: 0546-646114
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Schooltijden
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 – 14:30 uur
8:30 – 14:30 uur
8:30 – 12:30 uur
8:30 – 14:30 uur
8:30 – 12:30 uur

‘Het mooiste wat je
kunt worden is jezelf’

Vanaf 8:15 uur is de school open en lopen
kinderen naar hun klas.
Wat moet mee?

Dit zijn wij!!
SBO de Sleutel is een school voor speciaal
basisonderwijs, waar kinderen zichzelf mogen
zijn. Het motto van de school is: ‘Het mooiste
wat je kunt worden is jezelf’. Van daaruit kijken
we positief vooruit en handelen we vanuit onze
waarden:
❖ Gelijkheid
❖ Veiligheid
❖ Respect
De leerlingen zitten in een stamgroep. In de
stamgroepen en op de lesplaatsen is (m.u.i.
Iep) is het lesrooster van 8:30 – 12:00 uur gelijk.
Met lezen, rekenen, spelling en taal werken we
groepsdoorbrekend. Dit betekent dat elk kind
een passend lesaanbod krijgt op zijn/haar
niveau. De middagen zijn alle kinderen weer in
hun stamgroep en is er tijd en ruime voor de
overige vakken.

Elke dag hebben kinderen tussen 10:00 en
10:30 uur een pauzemoment. Ze nemen
hiervoor drinken en fruit/koekje mee. Op de
lange dagen eten de kinderen op school. Ze
nemen hiervoor brood en drinken mee.

Gymnastiek
Op maandag en dinsdag worden er gymlessen
gegeven op school door een vakleerkracht. De
kleuters gymmen in hun ondergoed en zorgen
voor gymschoenen op school. De kinderen van
de andere groepen hebben op maandag
en/of dinsdag hun gymspullen mee naar
school: gymschoenen – t-shirt – gymbroek of
gympakje.

Ziekmelden
Is uw kind ziek? Tussen 8:00 uur en 9:00 uur kunt u
uw kind op school ziek melden. Wanneer we
voor 9:00 uur geen bericht hebben ontvangen
zullen wij u bellen en informeren naar de
afwezigheid van uw kind.

