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De Nationale Voorleesdagen zijn op dit moment in volle gang en duurt nog tot vrijdag 4 februari. De
voorleesdagen hebben als doel om voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Daar werken wij natuurlijk
graag aan mee!
De tijd van CITO-afname is weer aangebroken en dat betekent goed uitgerust naar school komen.
Kinderen die een toets missen mogen dit in de week erna nog inhalen. U leest hier verderop in de
nieuwsbrief meer over.
De afgelopen weken hebben de kinderen thuis en op school keihard gewerkt. De juffen en meesters
hebben op school en soms gecombineerd aan kinderen thuis ‘live’ lesgegeven. Deze combinatie is niet
altijd erg handig gebleken, maar wel nodig om al onze leerlingen goed onderwijs te kunnen blijven bieden.
Wat een werk en wat zijn we trots op onze kinderen! Dank aan alle ouder(s)/verzorger(s) voor de
samenwerking van de afgelopen weken.
Jaimie Prigge
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Welkom op school!
Wij verwelkomen in groep 1 Kacper, Filip en Senna. Wat leuk
dat jullie er zijn! Van harte welkom en veel plezier bij ons op
school.

Even voorstellen….
Op onze school leiden wij studenten op tot
onderwijsmederwerkers. We werken samen met de
lerarenopleiding van Hogeschool Leiden, Pabo Inholland en
MBO Rijnland.
Mijn naam is Boaz Hoek 18 jaar
en ik woon met mijn moeder,
broer en zus in de Molenwijk
in Katwijk. In Leiden volg ik
de opleiding Servicemedewerker
uitstroomrichting zorg en welzijn.
Ik voel me erg betrokken in een werkomgeving waar je werkt
voor de kinderen en dat ze kunnen leren en spelen in een
prettige omgeving. Kinderen zijn heel prettig om mee om te
gaan vanwege hun oprechtheid en het niet verbloemen van wat
ze vinden, pure eerlijkheid, daar hou ik van. Juist omdat
kinderen noch in hun ontwikkeling zijn zie ik het als een
geweldige verantwoordelijkheid om mee te werken aan hun
ontwikkeling in alles wat ik doen mag.
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Ik heb al eerder stagegelopen bij diverse andere instellingen
zoals basisschool Otto Baron als conciërge en bij KOK
kinderopvang als ondersteunend pedagogisch medewerker.
Zoals u dan merken kunt heb ik al het een en ander ervaring
met kinderen.
Het is mij een erg groot voorrecht om stage te mogen lopen
op een christelijke school, juist uit de overtuiging dat we niet
verantwoordelijk zijn voor onszelf maar dat we van God
afhankelijk zijn en dat we alles van Hem mogen vertrouwen.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met lokaal politieke
vraagstukken als het gaat over mobiliteit en stedelijke
ontwikkelingen. Meestal teken ik dan in de bestaande situatie
van de gemeente Katwijk waar dat soort veranderingen
gerealiseerd kunnen worden.
Weer een totaal andere vrijetijdsbesteding van mij is het
maken van Bijbelstudies die je kunt vinden op mijn YouTube
account die genaamd naar mijn naam "BoazHoek".
Op de zaterdagen ga ik altijd naar de christelijke
jongerenvereniging Shalom in het Maranathacentrum. Daar
bestuderen we het Woord van God, de Bijbel en wat dat voor
toepassing heeft op ons dagelijks leven. Na de pauze doen
we dan een ontspannen spelactiviteit en we sluiten de dag af
met dankgebed.
Ik hoop dat u een goed beeld heeft gekregen van wie ik ben
en ik hoop dat ik voor de Sjaloomschool tot zegen mag zijn!
Boaz zal met name meester Arie ondersteunen bij de
dagelijkse werkzaamheden als conciërge en hij zal de
bibliotheek gaan managen. Daarbij gaat Boaz ook nog eens
belangrijke taak vervullen in de opvang van kinderen tijdens
de TSO. Welkom op de Sjaloomschool Boaz!
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Voorleesdagen
Elk kind is gebaat bij het horen van mooie verhalen. Niet alleen
voor de eigen (taal)ontwikkeling, maar ook voor de gezellige
momenten en de herinneringen die worden gemaakt tijdens het
voorlezen.
Genoeg redenen waarom onze school De Nationale
Voorleesdagen niet ongemerkt voorbij laat gaan! Vanwege de
huidige maatregelen konden er helaas geen ouders of
grootouders voorlezen in de klas.

M toetsen CITO
De afname van de Cito-toetsen loopt enige vertraging op. In de
aankomende personeelsvergadering bespreken we welke
gevolgen dit heeft voor de planning van de rapportgesprekken
met ouders/verzorgers in maart. Eventueel uitstel van deze
gesprekken is een mogelijkheid. U ontvangt hierover nog nader
bericht.

We hopen natuurlijk dat voorlezen ook gewoon door zal gaan
buiten de campagne om. JES Rijnland zou ook gaan starten
met een ‘voorleesexpres’ bij ons op school. Helaas heeft dit
(nog) niet kunnen plaatsvinden. Wij zien uit naar de vele
mogelijkheden als de school in de toekomst weer open is voor
ouders, derden en belangstellenden.

Leerlingenraad
Mick (gr 5), Lina (gr 6), Zoë (gr 7) en Sharon (gr 8)
vertegenwoordigen onze leerlingenraad. Ze hebben reuze
goede ideeën en overleggen alles met hun klas. Op
vrijdagmiddag komen ze vaak bij elkaar om schoolzaken met de
directeur te bespreken. Zoals wensen in het gebouw, hygiëne,
TikTok maar ook het organiseren van een terugkerend
evenement zoals een ‘open podium’. Meer informatie hierover
volgt nog.

De Babbel
Het is u vast opgevallen dat deze editie van de nieuwsbrief een
andere naam heeft gekregen. Zo’n vijftig jaar geleden gingen
de leerlingen van de Sjaloomschool al geruim een maand naar
het hoofdgebouw om lessen te volgen. De nieuwsbrief heette
destijds “De Babbel”. Wat ons betreft een mooie gelegenheid
om deze naam in ere te herstellen!
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Advies groep 8
In januari ontvangen leerlingen van groep 8 het schooladvies
t.b.v. de middelbare school.

(vervolg advies groep 8)

Verder begeleiden de leerkrachten de leerlingen en hun
ouders zoveel mogelijk bij het maken van hun keuze. De
leerkrachten staan open voor vragen en denken mee waar
nodig.
In april maken de leerlingen in groep 8 de Cito-Eindtoets.
Deze toets heeft gemiddeld meer vragen dan de
tussentijdse Cito-toetsen en wordt afgenomen in 2 dagen.

VWO | HAVO | VMBO-GTL | VMBO-KB | VMBO-BB | Praktijkonderwijs

Dit schooladvies wordt opgesteld door de leerkrachten van
groep 8, de directie en de intern-begeleider van groep 6,7 en 8.
Het advies wordt opgebouwd met behulp van de volgende
gegevens:
• Resultaten voor de vakken rekenen, taal, spelling en lezen.
• Resultaten voor de vakken waar thuis voor geleerd is, zoals
geschiedenis.
• Huiswerkhouding.
• Houding in de klas zoals betrokkenheid en inzet.
• Cito gegevens van groep 6, 7 en 8.

Als de uitkomst van de eindtoets hoger is dan het
uitgebrachte schooladvies, is het mogelijk dat het
schooladvies nog aangepast wordt. Op school zullen de
leerkrachten van groep 8 samen met directie en IB’er de
resultaten van de eindtoets vergelijken met het
uitgebrachte advies en deze eventueel heroverwegen. In
sommige gevallen wordt het dan aangepast. Op onze
school kiezen we ervoor een advies uit te brengen waarvan
wij verwachten dat de leerling dit zeker kan halen. In de
metingen vanuit het VO hebben we ook teruggekregen dan
onze oud-leerlingen vrijwel nooit afstromen. Opstromen in
het VO wil nog wel eens gebeuren aan de hand van
uitzonderlijke prestaties in de eerste leerjaren.
Ook dit jaar zal de eindtoets op de computer worden
afgenomen. De komende week zal er een systeemcheck
worden ingepland en er zal een oefentoets worden
afgenomen na de voorjaarsvakantie.

Met behulp van het advies kunnen ouders samen met hun kind
een school uitzoeken die hierbij past. Het is mogelijk dat het
een dubbel advies wordt, bijvoorbeeld HAVO/VWO. Diverse
middelbare scholen beginnen de brugklas, met een dergelijke
‘dakpanconstructie’ waar meerdere niveaus worden
aangeboden. Middelbare scholen houden in deze tijd (online)
open-dagen. Op de website van het samenwerkingsverband
treft u de nodige informatie over de overstap van PO naar VO:
https://www.swvduinenbollenstreek.nl/informatiepunt-ouders-enjongeren/naarhetvo/
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