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Bedankt!
In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar wil ik u, mede namens het team, graag bedanken voor de 
samenwerking met jullie, de ouders.

We vinden het erg fijn om jullie weer wat meer in de school te kunnen ontvangen. We kijken terug op 
een geslaagde ouderavond begin dit schooljaar, de opening van onze bibliotheek, sinterklaas, de 
kerstmarkt en het kerstdiner. Stuk voor stuk momenten waarop we veel ouders hebben mogen 
ontvangen, dat is erg fijn. Maar er zijn ook vele andere momenten die we als waardevol beschouwen; 
bijvoorbeeld gesprekken met u als ouder over de ontwikkeling van uw kind. Ze zijn niet altijd even 
makkelijk, dat realiseren we ons, maar o zo belangrijk!

Voor al die contactmomenten, klein en groot, zijn we jullie dankbaar. Op deze manier zorgen we met 
elkaar dat het kind centraal blijft staan en dat we vanuit betrokkenheid met elkaar samen werken aan 
de ontwikkeling van alle kinderen op SBO de Sluis.



Bonnetjesactie Kinderboekenweek
Voorafgaand aan de Kinderboekenweek in oktober hebben we een oproep geplaatst om de 
kassabonnen van de Bruna te bewaren en op school in te leveren. Die oproep heeft goed 
gehoor gekregen en we hebben veel bonnetjes mogen ontvangen. 
Deze bonnen hebben we bij de Bruna ingewisseld voor tegoedbonnen waarvan wij 3 gave 
leesboeken voor de schoolbieb hebben aangeschaft. 
Via deze weg speciale dank voor het inleveren van de bonnen en daarmee de bijdrage aan 
deze boeken!

Lezen in de vakantie
Ook in de vakantie is lezen een fijne (en belangrijke) bezigheid. 
Met een goed boek op schoot hoef je je niet te vervelen! Om het lezen op een leuke manier 
te stimuleren, kunt u gebruik maken van de leesbingo (in de bijlage). 

We zijn benieuwd wie bijvoorbeeld 15 minuten onder de keukentafel leest! Veel leesplezier.



De leerlingenraad
Aan het begin van deze week is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. Deze keer hebben ze het 
gehad over de lunch op school. Daar kwamen mooie dingen uit. Zo zouden ze graag wat meer 
variatie willen. Geen chocopasta, maar crackers, rijstwafels, kipfilet of verse worst.
Om te drinken vinden ze thee een goed plan voor in alle klassen. Daar moet meester Bob nog even 
over nadenken, die hete thee is best gevaarlijk! Over het schoolfruit hebben ze ook wel wat ideeën. 
In de zomer willen ze graag meer variatie: ananas, mango, aardbei en paarse en groene druiven. Nu 
maar hopen dat de fruitleverancier hier wat mee kan!
Tenslotte hebben ze het ook gehad over waar ze tevreden over zijn (m.b.t. de lunch):
- kinderen leren brood smeren
- je krijgt een gezonde lunch
- iedereen krijgt iets wat hij/zij lust
- het kost minder geld voor ouders

Naschoolse activiteiten
De afgelopen weken konden kinderen zich inschrijven voor naschoolse activiteiten op De Sluis. Er 
zijn heel veel inschrijvingen binnen gekomen, super! Voor de muzieklessen is er nog wel plek, daar 
zijn nu voor beide groepen 5 aanmeldingen. Misschien wilt uw kind nog aansluiten? Op donderdag 
zijn er muzieklessen voor de bovenbouw, op vrijdag voor de middenbouw. Opgeven of vragen?? 
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