Agenda
18 oktober
21 t/m 25 oktober
05 november

07 november
08 november

Contact
Klassenmail
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt
Voorlichting voortgezet onderwijs voor de
ouders van groep 7 en 8. Tijd: 19.15 uur
Sint Maarten
Klassenmail

Jaarkalender
ntact
Ouderportaal
Website de Sluis

Deze week in de nieuwsbrief:
- Kinderboekenweek
- Kinderpostzegel actie
- Yoleo gratis voor kinderen met een bibliotheekpas
- Brandoefening
- Nationaal schoolontbijt
- Staking: woensdag 6 november school dicht!
- Sluishuis: start workshops
- Uitnodiging voor de ouders van groep 7 en 8
- Op zondag 27 oktober gaat de wintertijd in

Kinderboekenweek
De Nationale Kinderboekenweek is op de Sluis
gezamenlijk geopend in de hal van de school met een
spetterend optreden van BB1 en MB1.
Kinderen van de bovenbouw deden het
kinderboekenweeklied ‘Reis mee!’ van Kinderen voor
Kinderen. Daarbij werd prachtig gedanst!
De middenbouwgroep liet zien over echte acteurs en
actrices te beschikken door het toneelstuk
‘De Boekenbus’ te spelen.
Na een afloop was er een daverend applaus en kregen de kinderen vele complimenten voor hun optreden.
Fijn om op deze manier kinderen in hun kracht te zetten!
De afgelopen weken kreeg de Kinderboekenweek in alle groepen de aandacht door vele leesmotiverende
activiteiten te ontwikkelen!

Kinderpostzegel actie
Op uitnodiging van de gemeente mochten BB2 en BB3
meedoen met de kinderpostzegel actie. De kinderen mochten
op het gemeentehuis postzegels verkopen voor het goede doel.
(kinderen die in opvanghuizen en vrouwenhuizen wonen).
Wij werden ontvangen op het gemeentehuis in een echte
vergaderzaal. De wethouder vertelde iets over zijn werk.
Daarna sloten wij af met een heerlijke lunch.
Binnenkort horen wij hoeveel geld wij hebben opgehaald.

Yoleo gratis voor kinderen met een bibliotheekpas
Goed nieuws! Vanaf 26 augustus 2019 kunnen alle kinderen met een bibliotheekpas gratis
boeken lezen met Yoleo!
Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen
als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken, die ze anders
misschien niet zo gauw zouden oppakken.
Yoleo is leuk voor alle kinderen, dus ook voor dyslectische kinderen. Ideaal om dus populaire kinderboeken
te lezen in de klas. Yoleo stimuleert om thuis ook meer gaan lezen. En zo komen leerlingen beter geoefend
weer terug in de klas.
Hybride boek
Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride boek
staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de tekst
door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal.
Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden.
Lid worden van een bibliotheek?
Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek, omdat het belangrijk is, dat kinderen kunnen lezen en informatie
kunnen zoeken voor school of voor hun hobby, zonder dat dat geld kost.
Meer lezen

Lezen doe je in je eigen tempo
Plezier in lezen met het juiste materiaal
Jeugd & Jongeren lid worden van een bibliotheek
Website Yoleo
Yoleo – motiveert kinderen wél te lezen

Brandoefening
Dinsdag hebben we onze eerste brandoefening gehad voor dit jaar. Alles is
goed, veilig en snel verlopen. We hebben het na schooltijd met elkaar
besproken, de kleine aandachtspunten die er zijn nemen we mee voor de
volgende keer.

Nationaal schoolontbijt
Ook dit jaar doen we weer mee aan het nationaal schoolontbijt. Op dinsdag 5 november ontbijten alle
kinderen dus op school. Meer info?: https://www.schoolontbijt.nl/ouders
We willen u vragen om deze ochtend bord, bestek en beker mee te geven aan uw kind. Voor 5 november
zullen leerkrachten u hier nog herinnering voor sturen.

Staking: woensdag 6 november school dicht!
Misschien heeft u er al over gelezen of gehoord; de leerkrachten gaan op woensdag 6 november wederom
staken. Het team van SBO de Sluis heeft besloten hier aan mee te doen. Ook wij ervaren hoge werkdruk,
hebben de het lerarentekort aan den lijve ondervonden en missen actie en waardering hiervoor vanuit de
politiek. Ons bestuur, openbaar onderwijs Zwolle (OOZ), steunt ons gelukkig in deze en voorgaande
stakingen. We gaan als team bedenken op welke wijze wij aandacht gaan besteden aan de staking. Zo
dragen ook wij ons steentje bij aan (nog) beter onderwijs voor kinderen.
Sluishuis: start workshops
In eerdere nieuwsbrieven heb ik geschreven over de pilot praktisch leren. We vonden dan niet echt een leuke
naam. Zeker voor de middagen waarin we kinderen kennis willen leren maken met allerlei verschillende
onderwerpen. Daarom hebben we bedacht dat we het voortaan Sluishuis noemen. En wat gaan de kinderen
allemaal doen in het Sluishuis na de herfstvakantie: groen: plantjes kweken en planten, reis door de tijd ‘hoe
woonden mensen’, allerlei creatieve vakken, muziek, spelend rekenen, koken, drama en kennis maken met
religies. We zijn erg benieuwd naar het verloop van alle workshops, maar bovenal ook erg enthousiast! Wordt
vervolgd dus!

Uitnodiging voor de ouders van groep 7 en 8
Dinsdag 5 november is er een avond voor de ouders van groep 7 en 8 over de verwijzing naar het voort
gezet onderwijs. U krijgt hier alles te horen over hoe de verwijzing gaat en wat er allemaal gebeuren moet.
Daarnaast komen ook 2 collega’s van de Thorbecke scholengemeenschap vertellen over het voortgezet
onderwijs op hun school en wat u verwachten kan. De avond ziet er als volgt uit:

19.15
19.30
19.35
19.45
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

inloop met koffie/thee koekje
korte opening van de avond door directie
uitleg hoe het advies tot stand komt en hoe de procedure verloopt
Thorbecke afdeling PRO (Theo Jansen) legt uit hoe er gewerkt wordt
Thorbecke afdeling VMBO (Henk Jeuring) legt uit hoe er gewerkt wordt

Daarnaast is er ook de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen.
Rond 20.30 uur willen we de avond afronden.

Op zondag 27 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt
door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20
procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.
Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in
zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering
bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting.
De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het
fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het
zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar
vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer
informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
Iedere school die mee doet met ANWB Streetwise heeft het sjabloon en het spuitkrijt ontvangen op school,
wellicht heeft u de tag op ons schoolplein al zien staan!

