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Nieuwsbrief 4 september 2020

Start van een nieuw schooljaar!
Inmiddels, tijdens het schrijven van de eerste Sluispost van het
schooljaar 2020-2021, zitten er alweer bijna drie schoolweken op! We
zijn goed gestart en gelukkig kunnen de kinderen weer aanwezig zijn in
de groepen.
Kennismakingsgesprekken
De kennismakingsgesprekken zijn verplaatst.
Deze zullen plaats gaan vinden op donderdag 24 september. Een
uitnodiging hiervoor volgt nog.
Informatiemiddag
Wij gaan dit schooljaar geen fysieke informatiemiddag houden op
school. Vrijdag 25 september zullen de leerkrachten informatie over de
klas met u delen via Social Schools.
Reminder traktaties
We krijgen hierover nog veel vragen, daarom deze reminder. Als uw
kind jarig is, mag hij/zij weer trakteren in de klas. Het is wel belangrijk
dat dit voorverpakte traktaties zijn (dus niet zelfgemaakt). De klassen
rondgaan kan helaas nog niet.

Kalender
Kennismakingsgesprekken
Donderdag 24 september
Informatiemiddag
Deze gaat niet door.
Start kinderboekenweek
Maandag 5 oktober
Start herfstvakantie
Zaterdag 10 oktober!

Sluistheater
De Sluistheaters, zoals die in de planning staan, kunnen/willen we op dit
moment niet door laten gaan. Te veel mensen (kinderen van
verschillende groepen en volwassenen) in één ruimte vinden we op dit
moment niet wenselijk.
Bibliotheek
Weet u dat kinderen tot hun 18e gratis lid kunnen worden van de bibliotheek (Flevomeerbibliotheek)?
Leuk voor lezende kinderen, maar ook voor u als ouder om bijvoorbeeld voor te kunnen lezen aan uw
kind.
Tevens is het mogelijk om luisterboeken te lenen, erg leuk voor de nog niet lezende kinderen.
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Wil uw kind sporten na schooltijd? Dan is dit een mooie gratis kans:

Uw kind kan zich aanmelden voor een LKT (Lelystad Kenniscentrum Talent) activiteit:
Kleuters+ (groep 1 en 2)
Gym+ (groep 3,4,5)
Sport+ (groep 6,7,8)
KidsXtra (groep 5 t/m 8)*

Als uw kind mee doet ontvangt het eenmalig een mooi sportshirtje met het LKT logo, om aan te doen als het komt
sporten en bewegen. De LKT lessen zijn GRATIS en er is plek voor 20 kinderen. Uw kind mag het shirtje houden als
het tot de zomervakantie deelneemt.
De LKT leerkracht zorgt voor goede lessen en onderhoudt contact met de ouders.
Om met veel plezier te bewegen hanteren we 5 gouden afspraken:
Je bent een teamspeler: we doen het samen.
Heb respect voor de ander: help elkaar.
Ga zuinig met de spullen om: je mag er gebruik van maken.
Toon inzet en belangstelling: wees betrokken bij wat je doet.
Hou je aan de spelregels.

Wat

Wanneer (m.u.v. schoolvakanties)

Waar

Hoe laat

Kleuters+

Start dinsdag 15 september t/m dinsdag 6 juli

Gymzaal Punter

15.30-16.15 uur

Kleuters+

Start woensdag 16 september t/m woensdag 7 juli

Gymzaal Kempenaar

14.30-15.15 uur

Gym+

Start maandag 14 september t/m maandag 5 juli

Gymzaal Kempenaar

14.30-15.15 uur

Gym+

Start donderdag 17 september t/m donderdag 8 juli

Gymzaal Jol

15.30-16.15 uur

Sport+

Start dinsdag 15 september t/m dinsdag 6 juli

Gymzaal Schouw Noord

14.30-15.15 uur

Sport+

Start donderdag 17 september t/m donderdag 8 juli

Gymzaal Kempenaar

15.30-16.30 uur

KidsXtra*

Start dinsdag 15 september t/m dinsdag 6 juli

Gymzaal Lelystad
Haven

15:30-16:15 uur

*Voor deze activiteit kan uw zoon/dochter door de vakleerkracht van school uitgenodigd worden
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U kunt uw kind inschrijven via deze link, de QR code of ga naar https://tinyurl.com/LKTSCHEPENWIJK. Er zal bij
inschrijving om toestemming gevraagd worden om foto en filmmateriaal te gebruiken voor promotie.
In de week van 7 september krijgt u een uitnodigingsbrief voor uw zoon/dochter met bijbehorende informatie.
Wanneer uw kind twee keer zonder bericht afwezig is vervalt zijn/haar plek en wordt een ander kind van de
wachtlijst uitgenodigd om deel te nemen. Het shirtje moet dan ingeleverd worden.

Voor meer informatie zie: www.bewegingsonderwijslelystad.nl/lkt/
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs
van uw school,
Met vriendelijke groet, Het LKT team van de Schepenwijk,
Janna, Petra, Berton, Edo en Jasper
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Nationale sportweek
Van 18 t/m 25 september is de nationale sportweek.
OBS de Sluis zal hier actief aan meedoen, te denken aan; leuke clinics, Nationale Kraanwater
dag, The Dailymile en een leuke verrassing tijdens de gymlessen.
Mocht u alvast meer informatie willen lezen over de Nationale Kraanwaterdag en the Dailymile
dan kunt u klikken op onderstaande links. Verdere informatie volgt via socialschools.

www.thedailymile.nl
www.kraanwaterdag.nl

Groetjes juf Petra

Jeugdsportfonds
Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is
er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te
weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor
kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
Hoe werkt het?
1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is op OBS de Sluis
juf Petra (p.leijten@stichtingschool.nl)
2 ) Juf Petra doet in overleg met jou, een aanvraag;
3 ) Juf Petra hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit je dat
weten;
4 ) Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere
organisatie waar je kind op les wil;
5 ) Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever.
Je ontvangt zelf geen geld.
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden!
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Logopedie op school

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. Zij komt op afspraak op onze school. De
logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag,
vloeiendheid, auditieve vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar.
Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt
de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met logopedische
problemen gebeurt door middel van de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te
selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling en communicatie.
De screening
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar worden.
De leerlingen die i.v.m. corona afgelopen schooljaar niet zijn gescreend, hoopt de
logopedist komend schooljaar alsnog in te plannen voor screening.
Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit
formulier moet ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op
school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de screening uit te voeren. De ouders zijn hier
niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht geïnformeerd, per brief of in een
persoonlijk gesprek.
Wanneer ouders, leerkrachten of anderen twijfelen over het spreken van een leerling, dan kunnen zij de
logopedist raadplegen.
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:
- controle op korte of langere termijn
- adviezen voor ouders en leerkrachten
- verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging.
Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen.
Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl

Mede namens alle leerkrachten van De Sluis
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