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Wat hebben we prachtige Koningsspelen mogen organiseren op vrijdag voor de meivakantie
op onze Sjaloomschool. De oudercontact commissie heeft hier een grote rol in gespeeld om
dit allemaal tot een succes te maken. Waarvoor hartelijk dank. Wij kijken daarom met elkaar
terug op een geslaagde dag! De groepen 7 en 8 waren die dag te vinden op sportpark De
Krom waar elke leerling naar tevredenheid meedeed aan sporten en spellen. In deze editie
treft u nog een impressie van deze dag.
De CITO eindtoets voor groep 8 is inmiddels achter de rug. Voor onze leerlingen is het
afwachten op de resultaten hiervan. Echter werd er door onze oudste leerlingen vandaag
alweer uit volle borst gezongen in de aula. De musical staat op het programma net als kamp,
afscheidsavond, traditionele barbecue etc. Dit belooft wat! Verder in deze editie meer over de
bestemming schoolreis en het verhaal achter de verdwijning van de kluis! En natuurlijk het
verhaal over de kluis zelf.
De meivakantie is inmiddels achter de rug en de komende acht weken werken we toe naar de
zomervakantie. In de laatste week voor de zomervakantie zal het lustrumfeest voor onze
leerlingen losbarsten. Een waar spektakel dat niemand eigenlijk mag missen!
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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Schoolreisje
Meester Julian en meester Gert hebben de planning
ietsjes aangepast. Schoolreisje zal plaatsvinden dit
jaar op maandag 20 juni. Een dubbeldekkerbus haalt
ons op vanaf parkeerplaats Cleijn duin bij de
Sporthal. Daar kunt u rond half negen de kinderen
ook uitzwaaien. De groepen 3 t/m 7 vertrekken die
dag richting Diergaarde Blijdorp. Om 16.00 uur
hopen wij weer veilig terug te zijn op de
parkeerplaats van Cleijn duin.
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BabyShower
Juf Dionne is nog even flink door haar klas in het
zonnetje gezet. Een echte babyshower was voor haar
speciaal georganiseerd. Juf Dionne gaat aan het eind
van deze week met zwangerschapsverlof. Wij wensen
haar en haar partner en natuurlijk straks samen met hun
dochter een hele goede tijd toe! We zien natuurlijk uit
naar de foto’s in de toekomst, maar hierbij alvast een
impressie van de foto’s van vandaag met groep 3-4.
Wat een feest!

Welkom op school!

Wij verwelkomen in groep 4 Stef Boezaard. Wat leuk
dat je er bent Stef! Van harte welkom en veel plezier
bij ons op school. Net verhuist uit Drenthe hebben wij
Alzubair en Jawaher uit groep 2 en groep 4 welkom
mogen heten en wensen hen ook een goede tijd op
onze prachtige school! Fijn dat jullie er zijn.
Op maandag 28 juni verwelkomen we maar liefst een
heel groepje kinderen! Zij komen kennismaken en
starten na de zomervakantie bij ons op school.
Allemaal hartelijk welkom!
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Aanmelden Ouder Contact
Commissie (OCC)
Wij zijn op zoek naar 4 ouders die de OCC (ouder contact
commissie) komen versterken. Lijkt het u leuk om meer
betrokken te zijn bij de school van uw zoon of dochter? Geef u
op!
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Voorbereiding CITO toetsen

Vanaf 30 mei zal de afname plaatsvinden van de Citotoets
voor groepen 3 t/m 7. De laatste toetsing buiten de
methodes van dit schooljaar. Hoe kunt u dit samen met
uw kind voorbereiden? Bewaar de rust en op tijd naar
bed.

https://forms.office.com/r/LWYqgWDLG6
Door op de bovenstaande link te klikken kunt u zich aanmelden
voor de OCC. Wij zijn erg blij met extra ouders die actief
betrokken willen zijn bij de school!

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.

Leerlingenraad

Mick (gr 5), Lina (gr 6), Zoë (gr 7) en Sharon (gr 8)
vertegenwoordigen onze leerlingenraad. Ze hebben
afgelopen maand een bezoek gebracht aan het nieuwe
lokaal op de Sjaloomschool. Dit lokaal zal voor alle
Prohlesleerlingen worden gebruikt om techniek te
bevorderen bij basisschoolleerlingen. Op de
Sjaloomschool kunnen kinderen gaan werken met
Roboticamaterialen.
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“Kluisgeheim”
Al sinds de oprichting van het gebouw (of wellicht iets later) werd er tijd (en geld) besteed aan een
jaarlijks zendingsdoel. Zendingsgeld werd bewaard in de daarvoor geplaatste kluis midden in de gang
van het hoofdgebouw. Een wat onlogische plaats voor een zware kluis en menig passant probeerde de
200kg zwaar wegende kluis met een duwtje recht te zetten. De kluis stond altijd een klein beetje
scheef, maar wel verankerd in de vloer.
“Wekelijks kwamen de dames van de Rabobank het zendingsgeld ophalen
van de kinderen van de Sjaloomschool in de beroemde kluis in de gang.
Guldens en centen werden door keurige dames in mantelpakjes opgehaald
en vervoerd naar waarschijnlijk een veel grotere kluis in de vestiging van de
Bank aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee (zie oude foto).
Maar hoe verplaats je toch een 200 kilo zwaar
rechthoekig voorwerp van de gang naar een
magazijn? Meester Arie, meester Boaz en meester
Jaimie bogen zich eens diep over dit vraagstuk en
doken de geschiedenisboeken in. Een instructie ziet u
hiernaast. Onze voorouders wisten hier namelijk wél
raad mee!

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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