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Gefeliciteerd!
Verjaardagen december
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Sinterklaasviering
Sinterklaasavond
123 Zing, muziek op school GEANNULEERD
Taalochtend voor ouders/verzorgers GEANNULEERD
50 jaar geleden opening gebouw
Kerstviering (ontbijt en om 19.00 online uitzending kerstviering Youtube)
Studiedag (2) leerlingen vrij
Start kerstvakantie

Charlie
Elnaz
Daniël
Renée
Juf Rina
Youssef
Juf Anja
Nali

Groep
1
4
6
8
4
8
1-2
4

Januari 2022
Ma
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Ma

10 Leerlingen weer naar school
26 Start nationale voorleesdagen + ontbijt (onderbouw)
31 Start CITO afname groepen 3 t/m 7

Sint en kerst online
Inhoud
Sint en kerst online
Terugblik Sinterklaas
Kerstviering
Fietsvoorlichting
Groep 8 op stap
Welkom op school
Inschrijving leerlingen
Coronamaatregelen
CITO toetsen
Vacature RvT

Na een spectaculaire dag met de Sint en zijn Pieten leest u ook nieuws over de
kerstviering dit schooljaar. Helaas hebben we nog steeds te maken met corona in onze
samenleving en ook op de basisscholen is dit te merken. Afgelopen donderdag
mochten we met elkaar Sinterklaas vieren op een aangepaste manier. We hebben de
hele ochtend live uitgezonden via Youtube. Heeft u ook gekeken?
Op donderdag 23 december hanteren we een verkort rooster tot 12.15 uur voor alle
klassen en in de avond zal er online op Youtube om 19.00 uur een uitzending starten
waarin de kinderen en het personeel te zien zijn in een videocompilatie. Via Parro zal
de link worden gedeeld. Op vrijdag 24 december zijn de leerlingen vrij in verband met
een geplande studiedag voor het personeel. Dan zal ook de kerstvakantie beginnen.
Het team wenst u alvast prachtige feestdagen toe,
Jaimie Prigge
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Terugblik Sinterklaas
Op donderdag 2 december hebben we met alle kinderen het
Sinterklaasfeest gevierd. Dit was een groot feest voor alle
kinderen van de Sjaloomschool. We kijken met een tevreden
gevoel terug op het verloop van deze dag. Terugkijken kan via
https://youtu.be/NXYMNh9lNbc
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Kerstviering

Op donderdagochtend 23 december vieren we Kerstmis in de
klas. We zullen gezellig met elkaar ontbijten met zelf
meegebracht eten en drinken. In de klassen staan we in de
komende periode stil bij de aankondiging en geboorte van
Jezus.
Op donderdagavond 23 december kunt u vanaf 19.00 uur op
www.sjaloomschool.nl en via Parro een link vinden naar de
videocompilatie kerst 2021. De leerlingen en het personeel
werken hard aan een mooie voorstelling! U kijkt toch ook mee?
De uitzending zal eerder opgenomen zijn, maar live
uitgezonden worden op Youtube.

Veiligheid rondom de school

Al een jaar lang mogen we dankbaar gebruik maken van de
prachtige fietstunnel “Het Waterloopje”. We merken dat er nog
veel ouders met de auto komen en we begrijpen dat dit soms
niet anders kan.
We willen u vragen om niet te dicht bij de school te parkeren.
De meeste plekken zijn daar vaak al ingenomen en dubbel
parkeren brengt soms zeer onveilige situaties met zich mee.
Graag rekening houden met kinderen die soms ook op de straat
lopen om richting het schoolplein te gaan.
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Fietsveiligheid
Op dinsdag 23 november brachten de kinderen van de
Sjaloomschool allemaal hun fiets mee naar school. Cynthia van
den Berg van Onderwijsadvies heeft alle kinderen verteld wat
een veilige fiets is.
Verkeersles is erg belangrijk. Sommige scholen en ouders
zeggen dat dit alleen voor thuis is. Op de Sjaloomschool
zoeken we juist naar de samenwerkingsdriehoek met
leerkrachten, leerlingen en ouders. Vorig jaar kwam de
fietsenmaker uit Katwijk binnen alle fietsen keuren en
repareren.
Door de veiligheidscheckles kwamen alle onderdelen van de
fiets aan bod en nu kunnen kinderen veilig op de fiets naar
school komen.

Coronamaatregelen
Zoals u in de brief van ons bestuur van 24 november jl. heeft
kunnen lezen zijn er maatregelen getroffen rondom het
coronabeleid van de school. Om dubbele
informatieverstrekking te voorkomen willen we daarom deze
laatste brief nogmaals als bijlage toevoegen. Ook de meest
recente beslisboom voegen we als extra bijlage toe aan deze
nieuwsbrief.
Testen kunt u vanaf heden ook thuis doen. De school verstrekt
ieder week vanaf maandag 6 december gratis testen aan de
kinderen uit de groepen 6 tot en met 8. Gebruikt u deze testen
alstublieft voor uw en onze veiligheid. Door twee keer per week
een zelftest te doen kunnen we samen corona uit de school
houden.

Groep 8 op stap

Wij zijn overigens als team erg blij met de openheid van de
meeste ouders. Door te melden of er bij u sprake is van een
coronabesmetting kunnen we gericht handelen en advies
vragen per situatie bij de GGD. Nogmaals onze dank hiervoor.

Op vrijdag 26 november ging groep 8 op bezoek bij vakcollege
Rijnmond. Meester Gert Spoormaker heeft deze excursie
begeleid en nam de klas mee naar onder andere de afdeling
bouwen, wonen en interieur en motorvoertuigentechniek. De
geplande excursie was op uitnodiging van de docenten van het
vakcollege. De leerlingen hebben een mooie ochtend gehad.
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Welkom op school!
Senna van den Oever
Kacper Eliasz
Filip Eliasz

CITO toetsen
In de groepen 3 t/m 8 wordt de voortgang van de leerlingen
gevolgd door de methodes die we hebben voor alle vakken.
Daarnaast gebruiken we een methode-onafhankelijk
systeem: CITO.
Door methode onafhankelijk te blijven toetsen zien we een
landelijke overeenkomst met de prestaties van kinderen op
onze school t.o.v. kinderen in Nederland. Daarom nemen we
2x per jaar Cito af. In de middenperiode (februari) en aan het
eind van het schooljaar (juni).
Bij groep 8 is dit anders. Zij hebben een voorlopig advies
gekregen op basis van eerder behaalde resultaten en
verwachte uitstroomprofielen. Tussen 20 april en 13 mei
staat de landelijke afname gepland. De Sjaloomschool is
vorig jaar gestart met de digitale afname. Hier zal ook dit jaar
weer voor worden gekozen.

Alvast een hele fijne en leerzame tijd op de
Sjaloomschool!

Inschrijving nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen schrijven we graag in voordat ze 2 jaar
worden. Dit is handig voor de registratie van de
basisadministratie bij de gemeente.
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Vacature Lid van de Raad van Toezicht
Door wisselingen in de samenstelling en ter aanvulling op de aanwezige expertises binnen de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan voor
de functie van:
Lid van de Raad van Toezicht
Stichting Prohles hanteert het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn belast met de
toezichthoudende taak op de stichting en hebben elk een specifiek aandachtsgebied. De Raad van Toezicht houdt, door het gebruik van een
toezichtskader, toezicht op het uitvoeren van beleid, de besluiten en het functioneren van de directeur-bestuurder.
Uit uw sollicitatiebrief blijkt dat u duidelijk affiniteit heeft met christelijk onderwijs; beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring; in
staat bent adequaat invulling te geven aan de toezichthoudende taken zoals omschreven in het toezichtskader;
HBO/Academisch werk- en denkniveau; Het is een pre als u ouder of voogd bent van een van onze leerlingen.
Het tijdsbeslag is 8 vergaderingen per jaar (in de avond). Ook worden regelmatig schoolbezoeken gehouden en is er overleg met de GMR en
directies. Er is een kleine tegemoetkoming in de kosten per maand. We investeren vooral in de continue professionalisering van de leden en het
team.

Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op onze website.
Uw sollicitatie dient vóór 15 december 2021 in ons bezit te zijn.

U kunt uw brief per e-mail richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, mw. J. M. (Jacomine) van Rijn, e-mail:
jacomine.vanrijn@prohles.nl
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