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Gefeliciteerd!
Verjaardagen september

September 2021
50 jaar Sjaloomschool!
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Na 6 weken zomervakantie zijn we weer begonnen. In de eerste plaats hopen we natuurlijk
dat iedereen gezond terug is van zijn of haar vakantiebestemming. In het bijzonder ook
welkom aan de kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan of voor het eerst naar
de Sjaloomschool gaan. Wij wensen hen een plezierige schooltijd toe!
Wij zijn blij om alle kinderen en hun ouder(s) terug te zien. Helaas zagen de eerste
schooldagen er nog een beetje anders uit. Door beperkte corona-maatregelen kunt u als
ouder helaas nog steeds het gebouw niet betreden, tenzij u een afspraak heeft. Dit
betekent dat u de eerste schooldag helaas uw kind niet de klas in kunt brengen en een
kijkje kunt nemen.
Ondanks alle maatregelen gaan we er met elkaar een goed schooljaar van maken waarbij
weer mooie momenten op de planning staan. Uiteraard kan dit niet zonder de zegen van
God. Een heel fijn schooljaar voor iedereen!
Wij hebben er zin in!
Namens het team,
Jaimie Prigge
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Informatieavond

Op dinsdag 28 en donderdag 30 september hebben wij onze
startavonden. De leerkracht vertelt u graag meer over hoe het
schooljaar er voor uw kind uit zal zien en welke activiteiten er
zullen plaatsvinden. Wij zoeken nog naar een geschikte manier
om de avonden op een veilige manier vorm te gaan geven. U
ontvangt hierover op korte termijn nader bericht.
Inhoudelijk gaan we tijdens deze avond dieper in op de lessen,
de vakken of de gang van zaken in en rond de school. Heeft u
individuele vragen over uw kind? Dan kunt u deze stellen
tijdens een individueel gesprek met de leerkracht. Hiervoor kunt
u een aparte afspraak met de groepsleerkracht maken.

Plusklas

De plusklas is terug! Twee jaar geleden is juf Pauline gestart
met de plusklas en nu kunnen we u het goede nieuws brengen
dat we ook dit jaar weer een plusklas gaan draaien o.l.v. juf
Tineke. Om tegemoet te komen aan de leer- en
ontwikkelbehoeften van kinderen die extra uitdaging nodig
hebben, krijgen deze leerlingen in de klas de reguliere leerstof
compact aangeboden. Tevens krijgen ze in de klas verbreding
en verdieping in de leerstof aangeboden.
Daarnaast krijgen deze kinderen hun uitdaging in onze
plusklas. Daar gaan ze gezamenlijk aan de slag met
bijvoorbeeld Plustaken, Grey of the day en onderwijs in
projectvorm en thema's. De plusklas heeft als doel het leren
naar een hoger plan te tillen: leren onderzoeken, leren
samenwerken, maar ook aandacht voor hogere
denkvaardigheden. De plusklas zal bestaan uit leerlingen
vanuit de groepen 5 t/m 8. Zij zullen op dinsdagochtend in
kleine groepjes aan de slag gaan. Wanneer uw kind in
aanmerking komt voor de plusklas, zal er contact met u worden
opgenomen.

Hulp nodig bij de Parro?
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Richtlijnen

Helaas leven we in een rare tijd. De maatregelen die voor de
vakantie golden, gelden ook nu bij de start van ons nieuwe
schooljaar. De school past de adviezen en richtlijnen van het
RIVM toe, dat betekent dat leerlingen thuisblijven:
- Bij verkoudheidsklachten of andere COVID19gerelateerde klachten (verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of
koorts, smaak/reukverlies).
- Als het kind een volwassen gezinslid heeft met
klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).

Leerlingen mogen bij een neusverkoudheid gewoon naar school
behalve:
- als deze leerling ook koorts heeft.
- als deze leerling contact heeft gehad met iemand met
een bevestigde COVID-19 infectie en daarover is
geïnformeerd door de GGD.
- als er een volwassene in het gezin van deze leerling
klachten heeft die kunnen wijzen op COVID-19.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten
minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas
weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook
24 uur geen klachten meer heeft. Twijfelt u over uw situatie?
Doe dan een check op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Luizenzak en luizencontrole
Op iedere donderdag na de vakantie is er luizencontrole. De
moeders van de OCC gaan de kinderen uit alle klassen
controleren op luizen. Als er luizen of neten geconstateerd
worden, dan ontvangt u een brief van school. Voor de vakantie
kregen de kinderen de luizenzak mee om even te wassen.
Heeft u de luizenzak al weer meegegeven aan uw
zoon/dochter? Nieuwe zakken zijn te koop voor maar €2,00 bij
meester Arie.

https://www.parnassys.nl/hulp-ouders

of kom naar de koffieochtend voor ouders!
Zie bericht verderop in deze nieuwsbrief.
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Handen wassen
•
•
•
•
•
•

thuis, voordat je naar school komt
als je in de klas komt
na elk toiletbezoek
voor het eten en drinken
na het buitenspelen
aan het einde van de schooldag

Toiletbezoek
•
•

thuis, voor schooltijd
één leerling per klas per keer

Afscheid nemen
•
•

geen ouders zonder afspraak in de school of op het plein
max. 5 minuten eerder aanwezig op het schoolplein

Na schooltijd
•

geen ouders zonder
afspraak in de school

Op het plein
•

De leerlingen gaan bij de eerste bel in de rij staan en
gaan per klas naar binnen
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Schooltijden en schoolregels

-

-

Groep 1 t/m 4
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
08.30 uur – 14.45 uur
08.30 uur – 14.45 uur
08.30 uur – 12.15 uur
08.30 uur – 14.45 uur
08.30 uur – 12.15 uur

Groep 5 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
08.30 uur – 14.45 uur
08.30 uur – 14.45 uur
08.30 uur – 12.15 uur
08.30 uur – 14.45 uur
08.30 uur – 14.45 uur

Ziekmelden? Graag vóór schooltijd doorgeven dat uw kind niet komt. Afspraken met huisarts, tandarts, orthodontist,
fysiotherapeut enz. het liefst 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 tijd voor u, niet onder schooltijd.
Deze lestijd 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.
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. Graag weer mee naar school nemen of op school kopen. 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 heeft geconstateerd.
De leerlingen mogen voor de pauzes iets gezonds meenemen. Wij hebben in ieder geval voor iedere leerling elke dag
een stukje fruit.
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Even voorstellen

Beste ouders en kinderen van de Sjaloomschool,

Mijn naam is Fariidah van Leeuwen, ik ben
werkzaam bij JES en ik zal dit schooljaar ook een aantal
dagdelen op de Sjaloomschool aanwezig zijn.
JES biedt programma’s die zich richten op ouderschap,
opvoeding, meertaligheid, taal- en talentontwikkeling. De vraag
van de gezinnen staat centraal. Er zijn programma’s voor
kinderen, jongeren met de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders.
Je kunt bijvoorbeeld denken aan voorlezen thuis of
ondersteuning bij hoe je als ouder je kind het beste kunt helpen
bij schoolwerk.

Mijn naam is Margo Celine Kent. Ik vind het fijn om juf Celine
genoemd te worden. Ik kom uit Amsterdam en woon sinds kort in
Noordwijk. Ik verheug mij om samen met meester Gert en Julian te
mogen starten in groep 5/6.
Mijn hart en passie ligt bij het werken met kinderen. Dit doe ik
reeds 38 jaren. Mijn geloof in de potentie van elk kind geeft mij
dagelijks veel plezier, gedrevenheid en overtuiging. Laten we er
met z’n allen een leuk jaar van maken.
Met vriendelijke groet,
Juf Celine

JES wil ook graag iets betekenen voor de kinderen en ouders
op de Sjaloomschool. Daarom zal ik de komende periode met
ouders praten over wat er nodig is en kunnen jullie mij ook
benaderen met vragen.
Tot snel!

Hallo allemaal,

Bijeenkomsten Sjaloomschool
Ma 27 september
Do 28 oktober
Ma 29 november
Ma 20 december
Kijk voor meer informatie binnenkort op
https://www.sjaloomschool.nl/pagina/431756/Taalexpertise%7C-bibliotheek

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Davita van
Leeuwen. Sinds januari ‘21 heb ik mijn diploma als
onderwijsassistente behaald. Ik vind het erg leuk om op de
Sjaloomschool aan de slag te gaan.
Mijn taak als onderwijsassistente is de leerlingen te begeleiden
in hun werk. Samen werken wij aan het doel, dat zij graag
willen bereiken.
Samen met mijn man, dochtertje van 8,5 maand oud en 2
katten woon ik in Katwijk. Ik vind het leuk om te wandelen,
lezen en om voetbal te kijken.
Heeft u vragen over mij stel ze gerust.
Hoop u allemaal een keer te zien.
Groetjes Davita van Leeuwen.

Stadhoudersdreef 65 | 2224 BP Katwijk | 071-4015768 | www.sjaloomschool.nl | Facebook | Instagram | Youtube |

5

Nieuwsbrief

2021-2022 | Nr. 1 september

Lustrum 50 jaar

Dit jaar bestaat de Sjaloomschool maar liefst 50 jaar.
Binnenkort komt de Lustrumcommissie bij elkaar. Heeft u
ideeën of bent u zelf een oud-leerling en wilt u iets hierover
delen? Stuur dan een email naar
lustrum.sjaloomschool@prohles.nl

RT (Remedial Teaching)

Om tegemoet te komen aan de leer-en ontwikkelbehoeften van
kinderen waarbij het leerproces niet volgens verwachting
verloopt, bieden wij op onze school RT aan. De RT-er overlegt
met de leerkracht welke leerlingen daarvoor in aanmerking
komen. Er wordt specifiek gekeken naar de vakgebieden lezen,
spelling en rekenen. De RT-er werkt vanuit de
onderwijsbehoeften van het kind en voor elk kind wordt er dan
ook een eigen aanpak gemaakt. De RT-er werkt buiten de klas
met zowel individuele kinderen als met leerlingen in kleine
groepjes.
Het uiteindelijke doel is om de leerproblemen en/of de
leerachterstanden te verminderen of op te heffen.
Dit jaar zal de RT worden verzorgd door een aantal
leerkrachten van onze school. In de bovenbouw zullen dat
voornamelijk juf Davita en juf Tineke zijn. De RT vindt dan
plaats op maandag, dinsdag en donderdag. In de onderbouw
zullen juf Nella en juf Jenny ondersteunen.

Onderwijsmarkt

De onderwijsmarkt die gepland stond op 22 september is
verplaatst naar woensdagmiddag 6 oktober. Verschillende
bedrijven en instanties zullen zich presenteren en informatie
verstrekken aan bezoekers. De markt start om 13.30 uur en
staat in het teken van welzijn, onderwijs en ontwikkeling. De
toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. We
houden de ontwikkelingen van corona nauwlettend in de gaten.
Bij slecht weer staan de standhouders in de aula en in de
gangen van het hoofdgebouw mits dit geoorloofd is.

Klusteam

Al geruime tijd ligt er een plan klaar om een ontdekpad in te
richten achter de school. Het Tortelpad kan alleen vorm krijgen
als we dit met elkaar op pakken. Groene vingers zijn niet direct
nodig, maar de beste ingrediënten zijn voor deze klus: inzet,
vertoon van noeste arbeid en doorzettingsvermogen.
Beschikt u over een goed stuk gereedschap? En wilt u aan het
begin staan van de ontwikkeling van ons Tortelpad? Stuur dan
een mailtje naar directie.sjaloomschool@prohles.nl en geef
daarbij aan op welke momenten u zou kunnen. Bij genoeg
aanmeldingen plannen we een bijeenkomst in.

Op de koffie

Bent u in de gelegenheid om op dinsdag 7 september om 8.45
uur een kopje koffie of thee te komen drinken? Dan bent u van
harte welkom. Aanwezig zullen zijn: Tineke Leenen en Jaimie
Prigge. Mocht u algemene vragen hebben over het beleid,
plusklas, RT of wellicht iets anders dan is dit bij uitstek de
gelegenheid om deze ook te stellen. We hopen u van een goed
antwoord te kunnen voorzien.
Ontwerp door Anne Varkevisser, student HSL 2021

Stadhoudersdreef 65 | 2224 BP Katwijk | 071-4015768 | www.sjaloomschool.nl | Facebook | Instagram | Youtube |

6

