
Kerstvakantie
Wat een rare week! We hoopten allemaal dat we 
nog een weekje met alle kinderen op school konden 
zijn, 
les konden geven en in een gezellige kerstsfeer naar 
de vakantie toe konden leven. Helaas gaan wij 
eerder dicht. 
Inmiddels hebben we de noodopvang vorm kunnen 
geven en zijn we er voor de ouders die volgende 
week hard 
nodig zijn op hun werk. 
Het team van SBO de Sluis wenst jullie allemaal een 
hele fijne vakantie en alvast een gelukkig nieuwjaar. 
Tot in 2022!!!



Gezonde school
In de MR vergadering hebben we het over ons Gezonde schoolbeleid gehad. Ouders van de mr, de

pmr (personeels en directie zijn daar tevreden over. Allemaal vinden we gezonde voeding belangrijk 

op school. Ook zijn we gekomen over een uitspraak omtrent drinken. Tot nu toe hebben we ons steeds 

tot eten beperkt, het leek ons goed om ook over drinken afspraken te maken.

We zijn tot het volgende gekomen. Op school drinken we geen sportdrank. We stimuleren dus drank 
zonder suiker, zo zien we bijvoorbeeld veel Wicky 0,0. Melk (of andere zuivel) en water zijn ook 
drankjes die we veel zien en passen bij een gezonde school. 
We doen al veel op het gebied van gezondheid. Zo hebben we vorig jaar gastlessen over gezonde voeding en een 
gezonde leefstijl gehad. En onlangs zijn we weer begonnen met schoolfruit.
Daarnaast koken we gezond op school, juf Thecla en de onderwijsassistenten hebben dat al mooi opgepakt! 
En ook een compliment aan u als ouder! Lopend door de school zie ik dat het al best behoorlijk staat! Wilt u meer 
weten over ons gezonde school beleid? Lees dan de bijlage bij deze nieuwsbrief gezond schoolbeleid. Hier staat 
onze visie op gezond beleid op en kunt u meer info vinden van bijvoorbeeld het voedingscentrum. 

https://ooz.sharepoint.com/:w:/r/teams/MedewerkersdeSluis/Gedeelde%20documenten/Activiteiten/Gezonde%20school/gezonde%20schoolbeleid.docx?d=w2abb4a41548c44208b4225ad6075b2a1&csf=1&web=1&e=nluoYD


Een kijkje in de school: stagiaires
Wist u dat er op school wel meer dan 30 stagiaires rond lopen? Elke groep heeft bijvoorbeeld elke dag een stagiair, dit 

zijn vaak studenten die onderwijsassistent willen worden. Zij begeleidden leerlingen bij het werken aan rekenen of taal. 

Bij Rolf, onze conciërge, loopt er ook iemand stage, hij doet klussen met Rolf en met leerlingen (zie hieronder). Maar er 

lopen ook stagiaires Social Work rond, zij doen allerlei dingen in samenwerking met onze IB-ers en 

schoolmaatschappelijk werk. Ook werken zij met een leerling of een groepje leerlingen samen om bijvoorbeeld te leren 

samenwerken of te praten over dingen die er gebeuren op school en/of thuis. Ook zijn er stagiaires PMT, zij gebruiken 

bewegen en spel om, bijvoorbeeld, te leren om te gaan met verlies of tegenslag.

Dit alles gebeurt uiteraard onder de verantwoording van de medewerkers van De Sluis

Al met al zijn zij een hele waardevolle, bijna onmisbare, aanvulling bij onze werkzaamheden. Voor leerlingen is het fijn 

dat ze gezien, geholpen en gewaardeerd worden door zoveel verschillende mensen!!

Stagiair bij Rolf: Luka stelt zich voor

Sinds enige tijd loopt Luka bij onze conciërge Rolf stage op woensdag, donderdag en vrijdag. Hij zal af en toe ook de 

telefoon opnemen, vandaar dat hij zich hieronder even voorstelt.

Beste lezers,

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Luka, 17 jaar oud en ik zit in het 1e jaar van de opleiding dienstverlening 

op Landstede.

Ik loop nu sinds een paar maanden stage op SBO de Sluis, tot nu toe bevalt het mij prima!

Ik ben actief binnen de klas, maar ook buiten de klas. Ik doe creatieve activiteiten met de kinderen.

En ben ik in de pauzes ook buiten. Ik hoop u allen hiermee goed geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Luka


