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Verkiezingen MR

Wim Elferink gaat helaas de MR verlaten, gelukkig hebben Brenda Reichardt en Marieke Risselada
interesse!
We hebben echter maar plaats voor 1 ouder. Omdat deze ouder alle ouders van SBO de Sluis zal
vertegenwoordigen in de MR willen wij u vragen om via onderstaande link/QR code te stemmen op de
ouder van uw voorkeur.
Ze stellen zich hieronder even voor. Wilt u dit doen voor maandag 6 juni, bedankt!
Met vriendelijke groet,
Coby, Desiree, Maike, Wim en Tjalda
Hallo, Hierbij wil ik me voorstellen en kandidaat stellen voor de MR.
Mijn naam is Marieke Risselada. Ik ben de moeder van Sytze uit MB2. Sytze is dit schooljaar
begonnen op de Sluis. Na een rommelig begin i.v.m. corona lijkt het mij een goed moment om meer
betrokken te zijn op de Sluis. Het lijkt mij interessant en nuttig om mee te denken over de gang van
zaken op school zodat we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen een fijne tijd hebben
op de Sluis. Nog even wat informatie. Ik woon met mijn man Alex in Zwolle-Zuid en ben moeder van
3 jongens. Wessel, Sytze en Menno. Wessel en Menno zitten op de Ark in Zwolle-Zuid. We fietsen
doordeweeks het rondje naar de verschillende basisscholen. Daarnaast werk ik bij Sanquin en
Buurtzorg.

Hallo, mijn naam is Brenda Reichardt.
Mijn zoon Kai is in januari 2020 op de Sluis gekomen. Dit was voor de coronacrisis en de lockdowns. In die
tijd stond het onderwijs al onder druk door het lerarentekort en de achterstanden in het onderwijs. Dit is niet
veranderd. Het probleem is eerder groter dan kleiner geworden. Dit maakt dat ik bewondering heb gekregen
voor hoe de Sluis hiermee is omgegaan vooral tijdens de coronacrisis. Door steeds het hoofd boven water te
houden als het gaat om het bieden van onderwijs zowel inhoudelijk thuisonderwijs als “er staan als
leerkracht” door zo leerlingen en ouders bij te staan in die uitdagende tijden. Daarom wil ik ook mijn steentje
bijdragen door mijzelf verkiesbaar te stellen voor de MR.
Ik denk dat ik een goede bijdrage kan leveren. Mijn achtergrond ligt in de criminologie en ik werk voor een
samenwerkingsverband met 12 overheidspartijen die zich allen inzetten voor het bestrijden van financiële
criminaliteit en ondermijning. Dit betekent werken vanuit gezamenlijke doelen, missie en visie. Deze
vaardigheid wil ik inzetten samen met enige waarden van waaruit ik werk:
* Gelijkheid: iedereen is speciaal en niemand is speciaal. Discriminatie en schadelijk onderscheid oplossen
door met elkaar te praten
* Veiligheid: open gesprek vanuit begrip zonder waardeoordeel.
* Oplossingsgericht: heb je liever gelijk of geluk? Ik zoek naar oplossingen die ethisch, organisatorisch en
financieel juist zijn en de gemeenschappelijke doelen dienen.
* Analytisch: de zin van de onzin scheiden. In de manier waarop ik werk zijn onderbuikgevoelens
ondergeschikt aan feiten en onderzoek.
Ik hoop op jullie stem. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Brenda Reichardt

https://forms.office.com/r/PiRw6QnQAC

Schoolplein

De afgelopen weken is er druk gewerkt aan onze nieuwe schoolplein! Veel
ouders die hun kind naar school brengen hebben dit uiteraard al kunnen
zien. Maar dat is voor lang niet alle ouders mogelijk. Daarom onderstaand
wat foto’s van de vorderingen. Tegen de zomervakantie zijn ze al een heel
eind op weg.
Langzaam aan zien we dat de kinderen ook gebruik maken van de bulten
op het schoolplein, het nodigt nu al uit tot spelen en ontdekken!!

NSCCT

Dit schooljaar mogen we de NSCCT gratis uitproberen.
Het is een instrument waarmee gekeken kan worden of de leerlingen hun leerpotentieel volledig benutten.
De NSCCT geeft een eerste indicatie van het IQ van een kind.
Het gaat om een pilot. We zijn namelijk op zoek zijn naar een instrument, naast de Cito-toetsen, om het beeld
van het kind meer volledig te krijgen, om zo het onderwijs zo goed mogelijk bij het individuele kind aan te
laten sluiten. We hopen daar mee dus nog beter maatwerk te kunnen leveren aan onze leerlingen.
Tijdens de pilot kunnen we kijken waar we praktisch tegen aanlopen. Met de informatie die dit oplevert, kunnen
we beslissen in welke groepen we de NSCCT in willen zetten in de toekomst.

Expeditie WIJS

Onderstaand een bericht van Travers Welzijn over expeditie WIJS. Het is voor kinderen van groep 3 en
4. Is dit iets voor uw kind? Neem dan contact op met Bob Haze (b.haze@ooz.nl)

Voor wie?
Expeditie Wijs is een leerzaam en boeiend programma voor kinderen uit (de huidige) groepen 3 en 4 die door corona een achterstand hebben
opgelopen. Uit overleg met de scholen bleek dat voornamelijk leerlingen uit deze groepen een achterstand opliepen.
Waar en wanneer?
Editie zomervakantie vindt plaats in de eerste en twee laatste weken van de zomervakantie; van 20-22 juli, 15-19 augustus en 22-26 augustus.
Een aantal dagen per week organiseren we van 9.30 tot 16.00 uur op drie locaties activiteiten: in Stadshagen, Holtenbroek en Diezerpoort. Per
locatie is er plek voor maximaal 30 kinderen.
Programma
Expeditie Wijs bestaat uit een mix van een taalrijk aanbod, vrij spel en uitdagende activiteiten. Zo is er aandacht voor zowel de cognitieve en
executieve ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling. We zijn nog volop bezig met het programma. Op de website vind je het het meest
actuele programma. De kinderen worden begeleid door professionals en studenten. Het programma is in samenwerking met het onderwijs tot
stand gekomen.
Aanmelden
Zijn er leerlingen in jouw klas of school die in aanmerking komen voor Expeditie Wijs? Je kan ze - met goedkeuring van de ouder(s)/verzorger(s)
- aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen.* Aanmelden kan tot woensdag 8 juni! Vol = Vol. Er zijn geen kosten verbonden aan
deelname. Wij nemen na ontvangst van de aanmelding contact met je op.
Ben jij niet degene die verantwoordelijk is voor eventuele aanmeldingen? Wil je deze mail dan doorzetten naar de leerkrachten van de groepen 3
en 4 en/of de intern begeleider(s)?

