
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week in de nieuwsbrief: 
- Koningsspelen 
- Kamp, schoolreisjes en meer 
- Een kijkje in de school: eindtoets groep 8 
- Vakantie 
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Website de Sluis 

Ouderportaal 

Koningsspelen!!! 

Wat een feest vandaag! Gisteren is er hard gewerkt door leerlingen, leerkrachten en stagiaires en ook 

vanmorgen waren we er allemaal vroeg bij......!!! Vandaag hebben we namelijk corona-proof Koningsspelen 

gevierd. We hadden lasergamen, VR-brillen, dansen, luchtkussen, stormbanen en nog veel meer. Onze 

gymjuf Leontien heeft er, mede dankzij de ouderraad, een fantastische dag van gemaakt voor ons allemaal. 

U heeft vast al wat foto's langs zien komen.  

Het was erg fijn om op deze manier met elkaar een feest te vieren op een veilige manier.  

 

Een kijkje in de school: eindtoets groep 8 

Hij was vorig jaar eigenlijk al verplicht: een eindtoets voor alle sbo-leerlingen in groep 8. Toen is hij niet 

doorgegaan vanwege corona. Dit jaar kon het wel. We hebben gekozen voor de DIA-toets. Dat is een toets 

die ervoor zorgt dat alle kinderen op hun eigen niveau de toets kunnen maken. Afgelopen dinsdag en 

woensdag hebben alle kinderen uit groep 8 deze eindtoets gemaakt. In de gangen en op de deur hingen 

papieren met ‘STILTE, EINDTOETS’ om te zorgen dat de leerlingen zich extra goed konden concentreren. Ze 

hebben zich twee dagen ontzettend ingezet en geconcentreerd om het zo goed mogelijk te doen. We zijn 

dus weer ontzettend trots op onze groep 8! 

 

Kamp, schoolreisjes en meer 

Het was heel erg leuk om vandaag Koningsspelen te vieren, maar er komen nog veel meer leuke activiteiten 

aan!! Groep 8 gaat na de meivakantie bijvoorbeeld op kamp, en we gaan ook kijken op welke manier de 

andere groepen een schoolreis of andere leuke activiteit kunnen doen in de komende periode. Daarnaast 

komen er ook nog andere sportieve, creatieve en leerzame activiteiten van externe aanbieders aan. We 

kijken steeds of dit veilig kan en mag. Bij twijfel laten we het niet doorgaan. Dit soort activiteiten horen bij 

het onderwijsaanbod op school, maar hebben lange tijd niet door kunnen gaan. We zijn dan ook erg blij dat 

we dit soort dingen langzaamaan weer kunnen doen! 

 

Vakantie!!! 

Het is bijna zover, vakantie! De leerlingen zijn de afgelopen tijd gelukkig veel naar school geweest. Wel 

hebben we veel afwezige leerlingen en collega's gehad. De groepen zijn dus niet altijd compleet geweest en 

ook hebben we veel gebruik gemaakt van invallers en onderwijsassistenten om te zorgen dat de kinderen 

gewoon naar school konden. Dit is helaas niet altijd gelukt, een enkele keer is er een groep thuis gebleven. 

We hopen dat dit na de vakantie niet meer nodig zal zijn! We zijn erg blij en dankbaar voor het begrip en de 

steun van alle ouders in deze rare periode. Dat heeft enorm geholpen om ons onderwijs zo goed mogelijk 

doorgang te laten vinden, dus bij deze:  

BEDANKT!!!!!! 

Voor straks wensen we u en alle kinderen een heerlijke en welverdiende vakantie toe! 

 

mailto:administratie@sbo-desluis.nl
mailto:administratie@sbo-desluis.nl
../Sluis/2018-2019/Jaarkalender%20Sluis%202018-2019.docx
http://sbo-desluis.nl/
https://ouders.parnassys.net/

