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Gefeliciteerd!
Verjaardagen april

April 2022
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1 Einde projectweek
5 Verkeerslessen groep 1 t/m 4 |
Nationale buitenspeeldag
7 Verkeerslessen groep 5 t/m 8
8 Bijeenkomst leerlingenraad
14 Paasviering
15 Goede vrijdag (leerlingen vrij)
18 Tweede paasdag
20 Centrale Eindtoets groep 8
21 Centrale Eindtoets groep 8
22 Koningsspelen + verkort rooster tot 12.15 uur
25 Start meivakantie
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Samen op weg
Inhoud
Samen op weg
Geslaagd
De Babbel
Opbrengst flessenactie
Samen spreken
Leerlingenraad
CITO Eindtoets
Prohroom Robotica
“Een bruiloftsmaal”
Mindfulrun 4 kids
Streetwise cup WZK

Wat een prachtig vooruitzicht om samen onderweg te zijn naar Pasen. In de ochtend zo rond
de klok van negen uur zingen de kinderen de liedjes welke ook te horen zijn in de Paasviering
op 14 april. We zijn samen onderweg naar Pasen, een feest van opstanding.
In deze editie van de nieuwsbrief leest u meer over de inrichting van het Roboticalokaal op de
Sjaloomschool. Een lokaal dat zal worden gebruikt door meerdere Prohlesscholen uit de
omgeving. Sommige ouders hebben al even door de school gelopen en gezien dat kinderen
nu ook op de gangen kunnen werken. Een mooie nieuwe ontwikkeling!
Aan het einde van deze maand start de meivakantie, maar voor die tijd zal groep 8 nog een
Cito eindtoets maken. Al met al een veel belovende maand vol met activiteiten. Groep 8 alvast
heel veel succes in de voorbereidingen en voor later deze maand alvast een prettige vakantie
toegewenst voor iedereen!
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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Geslaagd!
Gefeliciteerd! Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor
hun praktische fietsexamen! Uit eerste hand hebben we
vernomen dat het een moeilijk parcours was, maar dat er
(ook met de juf samen!) goed geoefend is. Dit keer ging
de tocht ook deels over de Boulevard en dat was
oppassen geblazen. Windje tegen en verkeer van rechts
waren de grootste obstakels dit keer. Goed gedaan!
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Opbrengst flessenactie
Enkele leerlingen bedachten bij ons op school dat ze
geld wilden ophalen voor de Oekraïne. Massaal werden
er flessen ingezameld en inmiddels zijn deze ingeleverd
bij de supermarkt COOP en Lidl. Het totaalbedrag is
€68,20 en zal worden overgemaakt aan Stichting
Werkgroep De Ruyter. Met als bestemming: hulp aan de
Oekraïne.

Welkom op school!
Wij verwelkomen in groep 1 Emma van Rijn. Wat leuk dat
je er bent! Van harte welkom en veel plezier bij ons op
school.
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Fit en Fijn
Het programma Fit en Fijn is op onze school op een succesvolle
manier neergezet door Anneke en Colinda (An en Co). Iedere
donderdag komen ze in de klassen om met de kinderen leuke
en ontspanningsactiviteiten te doen dat aansluit op ons
bewegend leren. An en Co zijn voedingsdeskundigen met een
missie! Aan RTV Katwijk vertelden ze hoe dit precies is
gekomen en waarom ze hier nu juist zo enthousiast over zijn.
https://youtu.be/RKk14E391_g
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Voorbereiding CITO
eindtoets

Eind april zal de afname plaatsvinden van de Cito
Eindtoets voor groep 8. Een spannende tijd waarin de
laatste toetsing buiten de methodes zal plaatsvinden. Een
opmars naar de middelbare school. De komende weken is
er nog een opperste concentratie te merken waarbij alles
op alles wordt gezet om goed beslagen ten ijs te komen.
Groep 8 veel succes! Wij zullen stil zijn in de gangen en
wensen jullie een goede tijd toe.

Afscheid juf Janique

De leerkrachten, OCC en de kinderen namen afgelopen
donderdag afscheid van Janique De Jong-Hortensius. Zij
heeft een nieuwe baan geaccepteerd op de Julianaschool
in Rijnsburg. Dankjewel Janique voor de prachtige jaren
en veel succes op je nieuwe school in Rijnsburg.

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. Komende week zal ook juf
Dionne aanschuiven en de onderwerpen die dan worden
besproken zijn: het schoolplein, een nieuw goed doel voor
onze school en een maandopening of maandsluiting.
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Prohroom Robotica
Sjaloomschool
Pasen
Op maandag 11 april gaan kinderen van groep 1 t/m 4
eieren zoeken op het schoolplein. Voor alle kinderen is er
dit jaar prijs! Maar natuurlijk zal ook de wedstrijd “zoek het
gouden ei” die dag plaatsvinden. De organisatie is in
handen van de oudercontact commissie.
Dit jaar gaat de paasviering plaatsvinden in onze aula. Het
toneel zal worden vrijgemaakt en alle kinderen van de
school nemen plaats om stil te staan bij de opstanding van
Jezus. U kunt deze belevenis teruglezen in Parro. Een
aantal foto’s worden achteraf met u gedeeld.

Door de komst van mobiele apparaten en nieuwe
vormen van onderwijs (digitaal en boeken) in deze tijd
zien we een mogelijkheid om dit lokaal opnieuw in te
gaan richten ten behoeve van alle leerlingen van
Prohles. De meubels staan inmiddels op z’n plek en
de materialen komen binnendruppelen. In de
toekomst zal een samengestelde groep nadenken
over de invulling van lessen voor groep 1 t/m 8. De
leerlijn Mediawijsheid voor het basisonderwijs zal
worden onderzocht en er zal aansluiting worden
gezocht met de VO scholen.

Wilt u vooraf al liedjes luisteren met de kinderen thuis?
Dan kunt u op Youtube deze liedjes opzoeken:
•
•
•
•

De steen is weg
Wij zijn hier bijeen in Jezus naam
Help mij om stil te zijn
Uw genade is mij genoeg

Samen praten
Op dinsdag drinken we koffie en thee met elkaar en gaan we in
gesprek 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.

Koningsspelen

De groepen 1 t/m 6 starten in de ochtend op school
met een gezamenlijk ontbijt. Daarna nemen ze deel
aan allerlei sportactiviteiten op het schoolplein. De
groepen 7 en 8 vertrekken ’s morgens vroeg vanaf
school richting De Krom om daar mee te doen aan de
lokale sportactiviteiten met de andere scholen uit
Katwijk. Om 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij en start
ook officieel de meivakantie.
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“Een bruiloftsmaal”
Op 1 januari 1972 gingen de kinderen van de Sjaloomschool voor het
eerst naar school in hun eigen schoolgebouw aan de Stadhoudersdreef.
Destijds een prachtig nieuw schoolgebouw met potentie. De ingang was
gesitueerd aan de voorzijde op het plein waar nu ongeveer de huidige
teamkamer zich bevindt. De Sjaloomschool was en is een school voor
iedereen. De directeur uit die tijd ging samen met een aantal kinderen
voor de gelegenheid op de foto.
Volgens overlevering volgden de eerste
leerlingen in 1971 les in de kelder en
bijzalen van de Hervormde
Ontmoetingskerk in Katwijk. Een uit nood
geboren situatie doordat het schoolgebouw
simpelweg nog niet klaar was. Het
hoofdgebouw zoals we deze nu kennen is gerealiseerd in 1972 en
bestond destijds al uit een aula, teamkamer, ruimte voor de schoolarts,
magazijn, keukentje, een groter speellokaal en zes klaslokalen. De
kleuterschool werd pas twee jaar later in 1974 apart op het terrein van de
basisschool gerealiseerd met twee lokalen, een brede gang, toiletgroepen, een teamkamer en een
keukentje. Pas in 1985 voegde de kleuterscholen zich bij de basisscholen en sprak men niet meer
over klas 3 t/m klas 6, maar van groepen 1 tot en met 8.
Daar waar het ooit in een kerkgebouw begon voor de basisschool was dit tevens ook een uitgelezen
kans om inpandig na te genieten van de activiteiten van de kerkelijke Hervormde gemeente. Na een
bruiloft deed men zich te goed aan de overgebleven taart, hapjes, borrelnootjes, limonade en koekjes.
Een royaal aanbod van de koster die men niet kon weigeren. Een echt bruiloftsmaal! Bijna iedere week
was het feest geweest in het weekend en na afloop op maandagochtend dus een afterparty voor de
kinderen en leerkrachten van de Sjaloomschool! Met dank aan de koster. Wil je meer lezen over de
geschiedenis van de Sjaloomschool? Erken jij je in de verhalen? Neem dan een kijkje op onze
website: https://www.sjaloomschool.nl/pagina/437093/Geschiedenis
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