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Vakantie voorbij!
Na 6 weken zomervakantie is de school weer begonnen. Wij zijn blij om alle kinderen en hun
ouder(s) terug te zien. Het is even gedaan met het vrije vakantiegevoel, maar daar komt
regelmaat voor in de plaats. Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Met elkaar
gaan we er weer een mooi jaar van maken. Dat kunnen we alleen samen met u en met Gods
steun en kracht. Wij hebben er zin in!

Promotievideo filmdag en toestemming
Leuk nieuws! Wij hebben Basisschoolinbeeld.nl in de arm genomen om een promotievideo
van de Sjaloomschool te maken. In deze video willen wij belangrijke en onderscheidende
zaken van onze school in beeld brengen. Daarnaast is het natuurlijk ook een leuke film en
een mooie ervaring voor de kinderen zelf. Basisschool in Beeld komt op donderdag 6
september filmen. Wij geven vandaag formulieren voor toestemming mee aan de kinderen.
Wilt u deze z.s.m. weer inleveren op school?

Goede doel / zending
Wij vragen u vriendelijk om uw kind op maandag een klein geldbedrag mee naar school te
geven. Door middel van dit geld steunt de Sjaloomschool, vast, iedere maand, via de
stichting Edukans een school in Peru. Deze school ligt in de hooglanden van Peru en wordt
bezocht door kinderen uit heel arme gezinnen. Het is de bedoeling dat daar zoveel mogelijk
kinderen naar school kunnen om een betere toekomst te kunnen krijgen. Soms komt er iets
meer zendingsgeld binnen dan we nodig hebben om het vaste maandbedrag te kunnen
betalen. Dan gaat er geld naar andere goede doelen zoals bijvoorbeeld Save the Children,
Unicef of het Lilianefonds.

Even opfrissen
Hoe was het ook alweer? Een aantal van de belangrijkste afspraken zijn:
De school begint om 08.30 en om 13.30 uur. De deuren gaan vanaf dit schooljaar om 08:25
en om 13:25 open. Om 08:30 en om 13:30 gaat een tweede bel om aan te geven dat de
lessen kunnen starten. De kinderen van de groepen 2/3 en 4 gaan via de zijingang naar
binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gebruiken de hoofdingang. Groep 1 heeft een eigen
ingang. Voor de rust in de gang en voor de kinderen vragen wij aan de ouders van groep 3
t/m 8 om de kinderen zelfstandig de school in te laten gaan. Als het regent, gaat de
regenbel”. Dan kunnen de kinderen vroeger naar binnen. Ongeveer 10 minuten voordat de
school begint is er pleinwacht. Tot aan die tijd zijn de kinderen zonder toezicht op het \
plein. Wij adviseren u dan ook uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen. Tussen
12.15 en 13.00 uur is het plein voor de overblijvers.
* De schooltijden zijn: 08.30 tot 12.00 uur. Op woensdag echter hebben de groepen 1 t/m 4
school tot 11.30 uur en de groepen 5 t/m 8 tot 12.15 uur. Op woensdagmiddag zijn alle
leerlingen vrij. En de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn ook vrij op vrijdagmiddag.
* Ziekmelden???...geeft u vóór schooltijd even door dat uw kind niet komt? Afspraken met
huisarts, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut enz. graag ná schooltijd plannen.
* Als u iets belangrijks aan de leerkracht wilt laten weten, geef dan even een briefje mee aan
uw kind. U kunt uiteraard even een gesprek aanvragen met de leerkracht. Ná schooltijd
hebben de leerkrachten altijd tijd voor u, niet onder schooltijd. Deze tijd is voor de kinderen.
* Uw kind mag onder schooltijd niet zelf naar huis als er een afspraak is of als hij/zij niet
lekker is. U moet uw kind zelf even komen ophalen of iemand sturen. Wij verwachten van u
dat u minstens een dag van tevoren doorgeeft dat een kind een afspraak heeft en dus niet
aanwezig zal zijn. Dit i.v.m. lesplanningen.
* Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden na schooltijd vaak nog opgehaald. Geeft u even
aan de leerkracht door als niet de vaste “ophaler” komt?
* De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen op woensdag in sporthal Cleijn Duin. Dan
zijn nodig: gymschoenen/ sportschoenen zonder zwarte zolen, korte broek, t-shirt (of
gympakje). Geen sieraden. Geen spuitbussen deodorant! Niet kunnen gymmen = briefje mee
van de ouder(s). Anders doet het kind gewoon mee. Op woensdag gaan de gymkleren weer
mee naar huis. Kleuters gymmen op school. Hun gymtas blijft wél op school.
* Alle kinderen moeten een luizenzak hebben. Deze zijn op school te koop. Kosten: € 2.
* Controle op hoofdluis vindt plaats na iedere schoolvakantie. Het is belangrijk dat u aan
school doorgeeft als u in de tussentijd hoofdluis bij uw kind hebt geconstateerd.
* De leerlingen mogen voor de ochtendpauze iets te eten en te drinken meenemen. Géén
koeken met chocola. Geen koolzuurhoudende drankjes en/of blikjes. En op woensdag is het
fruitdag. Op dinsdag en woensdag nemen de kinderen een fles met water mee naar school.
Wij promoten om zoveel mogelijk water te drinken i.p.v. pakjes drinken met veel suiker.
Aanvraagformulieren voor schoolmelk zijn bij de conciërge te verkrijgen.
* Kinderen uit de wijk Cleijn Duin komen lopend naar school.
Er is namelijk niet genoeg ruimte om fietsen te stallen. Kinderen van buiten de wijk Cleijn
Duin mogen wél op de fiets naar school. Hun fiets dient dan te zijn voorzien van een
schoolsticker. Deze is bij de directeur te verkrijgen.

Kalender
Een uitgebreide kalender met alle belangrijke data voor het hele schooljaar volgt later deze
week. Deze data zijn dan ook terug te vinden op onze website. Voor nu alvast de belangrijke
data om te onthouden voor de maand september.
30 augustus: Spreekuur JGT
6 september: Filmdag Basisschool in Beeld
18 september: Informatieavond groep 2/3, 5/6 en 7
20 september: Informatieavond groep 1, 4 en 8
27 september: Inloopspreekuur JGT

Vakantierooster 2018 – 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22-10-2018
24-12-2018
07-01-2019
25-02-2019
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27-04-2019
29-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
22-07-2019

Vrijdag voor de zomervakantie: 's Middags vrij

26-10-2018
04-01-2019
01-03-2019
26-04-2019
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31-05-2019
30-08-2019

