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Groep
Rayan Baz (2011)
Dylano Nijenhuis (2015)
Fatma Zehra Yasin (2014)
Mick de Best (2012)
Lexie Guijt (2010)
Ella Malohodzic (2010)
Dina Zniti (2011)
Eline Kroon (2008)
Yousef Akhtyar (2012)
Damian de Jong (2009)
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In de afgelopen maand hebben we een boel activiteiten met elkaar beleefd. De
Kinderboekenweek, het meesters- en juffenfeest, een onderwijsmarkt in en rond ons
gebouw en natuurlijk de opening van de Torteltuin. In de Torteltuin ontmoet Pluk van de
Petteflet zijn vriendjes. Onze voormalige kleuterschool uit 1975 is vanaf heden in gebruik
genomen door de Sjaloomschool en samenwerkingspartner Bambino Peuterspeelzalen.
Het gebouw heet daarom vanaf nu dan ook De Torteltuin. Een plek waar kleuters en
peuters samen optrekken.
De Kinderboekenweek was dit jaar ook weer een succes. We kijken terug op een mooie
voorleeswedstrijd en een gastles waar het beroep “game-ontwikkelaar” werd uitgelegd.
Jaimie Prigge
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Startgesprekken
Op dinsdag 9 en donderdag 11 november vinden de
startgesprekken plaats. Inschrijven kan vanaf vrijdag 5
november 12.15 uur via de Parro-app.
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Een nieuwe voetbaltafel
Het slechte weer zorgt ervoor dat de kinderen tussen de middag
niet altijd buiten kunnen spelen. Dit is tot nu toe slechts drie
keer gebeurd. De ruimte in de school is beperkter dan buiten,
maar met een goede indeling moet het lukken. De nieuwste
aanwinst is een voetbaltafel in de aula.
Onze TSO draait op vrijwilligers en daar zijn we erg trots op.
Onlangs zijn alle TSO-medewerkers geslaagd voor hun
opleiding. Mocht u belangstelling hebben in een vrijwilligerstaak
als TSO-ouders kunt u dit het beste aangeven via
tso.sjaloomschool@prohles.nl We zijn blij met iedere hulpouder
ook als u alleen op enkele dagen zou kunnen.

Veiligheid in en rondom de school
Het wordt donkerder en de regenachtige dagen zorgen ervoor
dat auto’s vaker worden gebruikt dan in de zomer. Kinderen die
op de fiets naar school komen hebben goede verlichting nodig.
We willen ook graag dat kinderen zich zo veilig mogelijk door
het verkeer kunnen bewegen. Goede fietsen en goede
verlichting helpen daarin mee.

Op de koffie bij…
Bent u in de gelegenheid om op dinsdagochtenden langs te
komen? Dan wordt u hartelijk ontvangen door twee
medewerkers van bibliotheek Katwijk. Op de Sjaloomschool is
er een taalgroep gestart waarbij er samen gekeken wordt naar
bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere teksten. We starten gelijk
om 8.30 uur tot ongeveer 10.00 uur.

Voorstelling groep 1/2

Donderdag 14 oktober mochten de kinderen van groep 1 en 2
kijken naar de voorstelling passend bij het thema van de
Kinderboekenweek. Het was een muzikale voorstelling vol
avontuur en plezier over Pleun, die helemaal nog niet wist wat
ze later wilde worden. De kinderen hebben ontzettend genoten.
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Nationale week van respect
Doorgeven COVID19
besmetting
Onlangs ontvingen wij het bericht dat de GGD het te druk heeft
met het aantal positieve coronabesmettingen. Wij worden als
basisschool niet meer direct op de hoogte gebracht door de
GGD over een positieve besmetting. Bent u of is uw kind
positief besmet, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dan kunnen
we een inschatting maken wat dit betekent voor de groep en de
school. We hopen en vertrouwen op uw medewerking. Tot
dusver deden ouders dit al waarvoor dank.

Terugblik onderwijsmarkt 2021

Wat een ontzettend mooie middag mochten we samen beleven
op 6 oktober tijdens de onderwijsmarkt. Een groot aantal
ondernemers en instellingen waren bijeen om bezoekers te
voorzien van informatie. Onze oudercommissie heeft ruim
€1.200 opgehaald voor ons nieuwe schoolplein met de bazaar!
Het rad van avontuur was zo succesvol dat de Sjaloomschool
nu ook een eigen rad heeft. Met dank aan Arenda en Ed
Onderwater (ouders van Gijs gr. 8 en Eline gr. 3). Hier zullen
wij nog veel plezier aan gaan beleven. We zien uit naar een
moment in de toekomst met weer mooie prijzen! Een feest voor
herhaling vatbaar.

Tussen 9 en 15 november werken we in onze klassen aan
het thema “respect”. Respect is erg belangrijk op onze
school. Daarom doen wij ook dit jaar mee aan “De
nationale week van respect”. Op school werken we
natuurlijk met de Kanjertrainingmethode en de methode
Kriebels in je buik waarbij al onze leerlingen op een
respectvolle manier met elkaar leren omgaan. Een van de
begrippen van is daarom ook wederzijds respect.
De kick-off van de week van respect zal worden verzorgd
door de Zandprinses (bekend van TV). De Zandprinses
geeft in de ochtend van woensdag 10 november twee
korte voorstellingen onder schooltijd. De gymlessen
komen dan die dag te vervallen. In de middag geeft zij ook
nog voorstellingen (in een ander thema) speciaal voor
gezinnen. Ook burgemeester Visser komt langs om een
les te verzorgen aan de groepen 7 en 8. Het is de eerste
keer dat we onze burgemeester mogen ontvangen op
onze school.

Burgemeester Cornelius Visser, gemeente Katwijk
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Sinterklaas
Op donderdag 2 december komt Sinterklaas op de
Sjaloomschool. We houden u op de hoogte over het
meekijken, meebeleven van dit spektakel op school.
In de groepen 5 t/m 8 zal er dit jaar op een andere manier
invulling worden gegeven aan het feest: namelijk met het
dobbelspel. Meer informatie volgt nog via de Parro-app. Op
8 november start het sinterklaasjournaal.

Voorlopig adviesgesprek
In groep 8 houden we deze maand de voorlopig
adviesgesprekken. De juffen van groep 8 zullen in Parro daarvoor
iets langere gespreksmoment inplannen dan de gebruikelijke 10
minuten. De data van de gesprekken zullen gelijk zijn aan de data
van de startgesprekken in de andere klassen.

Extra voorstelling
De Zandprinses geeft in de middag nog een extra voorstelling
(van Schepping tot Opstanding) voor gezinnen. U komt ook?
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