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Deze week is de school weer toegankelijk voor ouders. De kinderen mogen weer zelfstandig
naar binnen en de juffen en meesters verwelkomen de kinderen weer zoals ‘vroeger’ in het
klaslokaal.
Daar waar we voorheen de ouders konden spreken en ontmoeten in de school is ons contact de
afgelopen tijd soms heel beperkt gebleven. Gelukkig ziet het er nu allemaal iets rooskleuriger uit.
We nodigen u daarom graag uit voor een kopje koffie/thee op school. Op donderdag 10 maart
om 8.30 uur is er hiervoor gelegenheid. Heeft u kinderen tussen 1 en 3 jaar? Neem ze gerust
mee naar de speelgroep in onze aula.
In de komende weken zal de bezetting qua personeel nog hetzelfde zijn. Vanaf 21 maart zal er
wel een verschuiving ontstaan. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Onze gedachten gaan natuurlijk uit naar de Oekraïne waar momenteel een hevige strijd woedt.
Houd u contact met de leerkracht als u merkt dat uw kind dit onderwerp moeilijk vindt of erg
aangrijpt? Zo kunnen we het samen met elkaar afstemmen. Laten we in gesprek blijven en ons
vertrouwen vooral op Hem stellen.
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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Welkom op school!

Wij verwelkomen in groep 1 Aaron de Jong en Josefien
Hundepool. Wat leuk dat jullie er zijn! Van harte welkom
en veel plezier bij ons op school.

Even voorstellen….
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Vertrek van juf Janique
Na 9 jaar met veel plezier op de Sjaloomschool te
hebben gewerkt, heb ik ervoor gekozen een nieuwe
uitdaging aan te gaan. Per 1 april word ik juf op de
Julianaschool in Rijnsburg.
Ik heb er heel veel zin in, maar ik zal de Sjaloomschool
ook zeker gaan missen. Ik ben hier begonnen als
stagiaire en daarna ben ik nooit meer weggegaan. Ik zal
alle mooie momenten op de Sjaloomschool dan ook
nooit vergeten. Ik wens alle kinderen heel veel
(leer)plezier toe en denk ook nog eens terug aan de
leuke momenten met mij!
Liefs, juf Janique

Hoi iedereen,
Mijn naam is Jessica van Waveren en ik loop op maandag
stage als onderwijsassistente in groep 8 en bij de TSO. Ik
ben 18 jaar en kom uit IJmuiden. Ik studeer
gespecialiseerd pedagogisch medewerker/onderwijs
assistente aan het Nova college en ik zit in het 1e jaar van
mijn opleiding.
Ik zal hier tot de zomervakantie stagelopen. Ik zou graag
na mijn opleiding verder willen studeren. Wat precies dat
weet ik nog niet zo goed. Ik heb theorie op school
geleerd, wat ik als examenopdrachten uitvoer op stage.
Ik heb er erg veel zin in!

Baby op komst
Juf Dionne Haasnoot en haar partner verwachten een
kindje! Dat is prachtig nieuws! Voor groep 3-4 betekent
dit dat zij vanaf 21 maart juf Celine krijgen. Juf Dionne
werkt vanaf 28 weken zwangerschap buiten de groep.
Zij zal kinderen individueel of in kleine groepen gaan
begeleiden, werk nakijken en werken aan schooltaken.
Juf Jenny, juf Gerrie en juf Nella blijven natuurlijk ook
gewoon betrokken bij de groep in de rol zoals we eerder
dit jaar al volop zagen.

Liefs,
Jessica
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Samen Nederlands oefenen
Dinsdag 8 maart gaan we weer beginnen! Samen Nederlands
oefenen met Petra Jansen van de bibliotheek.
Vanaf 8.30 uur staan koffie en thee klaar en bent u van harte
welkom! We gaan met elkaar praten, lezen en schrijven.
Zo oefenen we de Nederlandse taal. Het is vooral heel gezellig
en goed om elkaar te ontmoeten. IEDEREEN IS WELKOM!
Vanaf dinsdag 8 maart, om 08.30 uur.
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Voorbereiding CITO
eindtoets

Komende week oefent groep 8 de CITO eindtoets via de
digitale afname. In het VO is dit een normale vorm van
toetsing en in het basisonderwijs zien we hierin ook een
toename de afgelopen jaren. Onze digitale apparaten zijn
hiervoor speciaal ingericht. De CITO oefentoets zal twee
keer plaatsvinden komende week.

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’. De
leerlingen zijn nu bezig met het ontwerpen van een logo
voor activiteiten en hopen binnenkort mee te denken met
de plannen over het schoolplein.

Zaalvoetbaltoernooi

In de voorjaarsvakantie heeft ons schoolvoetbalteam
onder de bezielende leiding van coach Ed Onderwater
(vader van Gijs) in de poolwedstrijden gewonnen van de
Duinroos! Echter kwamen ze te kort om door te kunnen
naar de kwartfinales. Na afloop gaven een tweetal spelers
commentaar over het verloop van de serie wedstrijden.
”Het is erg jammer, de anderen waren net even beter”,
zegt Gijs uit groep 8. Zijn klasgenootje Jay-Jay vult hem
aan door te vertellen dat ze in ieder geval gewonnen
hebben van De Duinroos. “Laten we ons houden aan de
Olympische gedachte. Meedoen is belangrijker dan
winnen”, aldus de coach. Al met al zijn wij natuurlijk trots
op ons voetbalteam!

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

3

DE BABBEL

Start Speelgroep
Heb je een kind tussen 1 en 2 jaar? Wil je graag leerzame
en leuke activiteiten met je kind doen? Kom dan samen op
donderdag naar de Speelgroep in de Sjaloomschool! Je
gaat samen spelen en je leert andere ouders uit de wijk
kennen.
We starten op donderdag 10 maart, van 9.00u-11.00u, en
komen elke week bij elkaar in de school.
Je kunt je aanmelden via
https://www.jesrijnland.nl/aanmelden-gezinnen of even
bellen of appen met Milouda 06-24624229. Je kunt het
ook vragen aan de leerkracht of aan Jaimie.
Ken je ouders met een 1 jarig kind, die geen
schoolgaande kinderen hebben of waarvan de oudere
kinderen niet op de Sjaloomschool zitten? Laat het ze
weten, ze zijn ook van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Fariidah van Leeuwen
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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 in 1972 voor het eerst naar het huidige
hoofdgebouw om de lessen te volgen. De nieuwsbrief
heette destijds “De Babbel”. Wat ons betreft een
mooie gelegenheid om deze naam in ere te herstellen!

Computerlokaal
Sjaloomschool

In de jaren 80 van de vorige eeuw deed de personal
computer haar intrede in onze samenleving. In het
onderwijs ontstond destijds het idee bij de toenmalige
directeur (en tevens grondlegger) van de
Sjaloomschool om technologie en computeronderwijs
door te voeren in het lesaanbod. Boven de toenmalige
ingang werd een computerlokaal aangebouwd en
ingericht. De ingang werd verplaatst naar waar nu de
huidige hoofdingang zich bevindt.
Door de komst van mobiele apparaten en hybride
onderwijs (digitaal en folio) in deze tijd zien we een
mogelijkheid om dit lokaal opnieuw in te gaan richten
ten behoeve van alle leerlingen van Prohles.
Komende week wordt er hard gewerkt in de ruimte en
wordt deze gereedgemaakt om robotica op de kaart te
zetten in het basisonderwijs. Na de zomervakantie
hopen we dit lokaal door het bestuur feestelijk te laten
openen.
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“De snackbar stond er nu eenmaal eerder”
In 1971 besloten de toenmalige hervormde kerk en de gereformeerde kerk samen onderwijs te
organiseren in Katwijk. CB De Sjaloomschool werd gesticht en men ging op zoek naar een directeur.
Deze werd gevonden en samen met enkele leerkrachten begon men onderwijs te organiseren in de
Ontmoetingskerk in Katwijk aan den Rijn. Een schoolgebouw stond er nog niet, wel waren er al
bouwplannen voor een basisschool in de wijk Cleijn Duin. De inschrijving van kinderen gebeurde
vervolgens in een strandtent en in de snackbar! Want deze stond er al wel. Wil je meer weten? Kijk
dan op onze website: https://www.sjaloomschool.nl/pagina/437093/Geschiedenis
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