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Gefeliciteerd!

Vr 7 Einde kerstvakantie
Ma 10 50 jaar geleden officiële ingebruikname hoofdgebouw
Di 11 MR vergadering (avond)
Lustrumvergadering
Ma 24
OCC vergadering
Start nationale voorleesdagen
Wo 26
Ontbijt (onderbouw)
Ma 31 Start CITO afname

Verjaardagen januari
1
2
6
15
19
19
20

Farah
Anouk
Liv
Judi
Filip
Kacper
Liam

Groep
6
7
4
8
1
1
1
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Graag wensen we jullie allen de beste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat dit een jaar
wordt waarin het schoolleven zo goed en gewoon mogelijk door mag gaan. Dat geldt zowel voor
de lessen als voor alle andere activiteiten die gepland staan.
We zijn erg blij dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan. Maandag hopen we alle
leerlingen weer op school te mogen ontvangen. Vanzelfsprekend gelden nog alle regels rondom
corona die voor de vakantie ook golden. Dit betekent dat de groepen 6 t/m 8 in de gangen een
mondkapje dragen. Daarbij is het nog steeds verstandig om warme kleding te dragen, want we
blijven ventileren met de ramen en deuren open. In de groepen 6 t/m 8 zijn ook zelftests
verstrekt. We raden aan deze te gebruiken en een test af te nemen voor aanstaande maandag.
Voor de lagere groepen en gezinnen hebben we ook zelftests in voorraad. Wij geven deze
graag op aanvraag mee. U kunt dit via Parro bij de groepsleerkracht aangeven.
Het blijft erg belangrijk dat we ons aan deze regels houden zodat we de school zonder grote
zorgen kunnen openhouden. Voor nu wensen we jullie
|}nog een aantal heerlijke vakantiedagen toe!
Met vriendelijke groeten namens team Sjaloomschool,
Jaimie Prigge
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Vrijwilliger worden?
Een jaar geleden zijn we gestart met onze
Tussenschoolse opvang door eigen ouders. Onze
vrijwilligers lopen op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag een half uur pleinwacht als de leerkrachten pauze
houden. Ziet u mogelijkheden om af en toe bij te springen?
Dan kan dit. Ook is het mogelijk om op oproepbasis te
helpen. Heeft u interesse? Stuurt u dan een e-mailtje naar
tso.sjaloomschool@prohles.nl

Trots zijn we op het YouTube fragment van de
kerstvoorstelling van afgelopen december. Maar liefst 170
huishoudens hebben de kerstvideo bekeken. Met meer
dan 767 vertoningen is deze video tot nu toe de best
bekeken onlinevideo op YouTube uit de geschiedenis van
de Sjaloomschool.

Welkom op school!
Deze maand verwelkomen we in groep 1 Senna van den
Oever, Kacper Eliasz en Filip Eliasz. Wij wensen jullie een
hele leerzame en leuke tijd toe op de Sjaloomschool!
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Groepsleerkrachten
Tot ziens!
Juf Fleur heeft ons uitstekend geholpen door in te vallen in
de groepen 3/4 en groep 5 op de donderdag en de vrijdag.
Wij nemen daarom ook geen afscheid maar zeggen
bewust tot ziens! Wie weet treffen we elkaar weer eens op
de Sjaloomschool. Voor nu wensen wij haar succes op de
Willem van Veenschool en de Christelijke
Opleidingsschool.

GROEP 1-2 Op de Sjaloomschool bieden we nieuwe
collega’s een kans om zich te ontwikkelen en bieden we
graag een stageplek voor groepsleerkrachten in opleiding.
In groep 1-2 start daarom per eind januari juf Agnetha
Kasius met haar tweede stage bij ons op school.
Afgelopen half jaar mocht ze in groep 8 meedraaien. Zij
zal nu samen met juf Jenny op donderdag vooral in de
kleutergroep te vinden zijn.
GROEP 3-4 Juf Gerrie keert langzaam weer terug in het
arbeidsproces. Op dinsdagochtend en straks ook een deel
van de maandagochtend zal ze lesgeven aan groep 4. We
gebruiken hiervoor een extra lokaal in ons gebouw. Groep
3 krijgt op dat moment les van juf Dionne en in de
middagen zal (net als voor de kerstvakantie) juf Celine les
aan de combinatiegroep. De woensdagen blijven
ongewijzigd.
GROEP 5-6 Juf Janique keert na een periode van
zwangerschapsverlof weer bij ons terug in groep 5. Ze
heeft er naar eigen zeggen ontzettend veel zin in. Voor de
kerstvakantie heeft juf Janique dit al aan de ouders en
leerlingen van groep 5 laten weten. Samen met meester
Gert (ma-di) zal zij vanaf woensdag 12 januari weer voor
de klas staan. Juf Janique zal ook weer gymlessen
verzorgen aan de groepen 5-6 en 3-4.

Gymschema per 1-10-‘22
8.45 uur

Janique 3-4
Pauline 7

10.15 uur

Janique 5-6
Lisette 8
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Sporthalregels

CITO M-toets

Houd u zich tijdens het gebruik van onze accommodaties
alstublieft aan de actuele richtlijnen van het RIVM. In het
kort:

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om de ontwikkeling
van leerlingen te volgen in een leerling- en
onderwijsvolgsysteem (LOVS) met een systematische
toetsing. Hiervoor nemen scholen tweemaal per jaar
methode-onafhankelijke toetsen af die de kennis en
vaardigheden van een leerling meet op het gebied van
Nederlandse taal en rekenen en wiskunde: in januari (M =
midden van het schooljaar) en in juni (E = einde van het
schooljaar). De school bepaalt zelf welke LOVS-toetsen ze
bij de leerlingen afneemt. De Inspectie van het Onderwijs
let op hoe de school de vorderingen van de leerlingen
meet en of dit leidt tot een adequaat beeld. In een
rapportgesprek licht de leerkracht de uitslagen van de Mtoets of E-toets toe en vult dit aan met eigen observaties
en gegevens uit methode-gebonden toetsen.
M-toets en E-toets

•
•

•

•

Houd zoveel mogelijk afstand tot elkaar;
Leerlingen vanaf groep 6 en
docenten/begeleiders dienen in de gangen van de
accommodatie een mondkapje te dragen. In de
kleedruimtes en tijdens het sporten mag het
mondkapje af;
Om contact tussen verschillende klassen te
voorkomen, wordt geadviseerd om per klas te
sporten. Sportdagen en toernooien worden
afgeraden;
In de accommodaties waar dit mogelijk is, wordt
de mate van ventilatie door Sportbedrijf Katwijk
geoptimaliseerd. Wij raden aan om (waar
mogelijk) ramen en deuren tijdens het gebruik
zoveel mogelijk geopend te houden.

Bron: https://www.onderwijsconsument.nl/lovs-toetsen-wat-zijn-dem-toets-en-e-toets/

Op de Sjaloomschool starten we in de groepen 3 t/m 7
met de afname van de CITO LVS toetsen op 31 januari tot
11 februari. In deze weken is het raadzaam om de
kinderen uitgerust naar school te laten komen.
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