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Groep
Ravza Camci (2013)
3
Maud Vredeveldt (2009)
8
Fem Jarbandhan (2011)
6
Noa van Klaveren (2010)
6
Liam Boezaard (2012)
4
Beau van der Boon (2009)
7
Gijs Onderwater (2010)
7
Eline Onderwater (2015)
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Michelle Opuku Agyarko (2016) 1
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Ibrahim Akhtyar (2015)
Cassandra Van Rhijn (2008)
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Fatma Zehra Karaköse (2014)
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Welkom op school!

Na 6 weken zomervakantie gaan we weer beginnen. In de
eerste plaats hopen we natuurlijk dat iedereen gezond terug
is van zijn of haar vakantiebestemming. In het bijzonder ook
welkom aan de kinderen die voor het eerst naar de
basisschool gaan. Wij wensen hen een plezierige schooltijd
op onze prachtige Sjaloomschool!
Wij zijn blij om alle kinderen en hun ouder(s) terug te zien.
Helaas zal de eerste schooldag er anders uitzien dan we
gewend zijn. Door de corona-maatregelen kunt u als ouder
helaas nog steeds het gebouw niet betreden, tenzij u een
afspraak heeft. Dit betekent dat u de eerste schooldag
helaas uw kind niet de klas in kunt brengen en een kijkje
kunt nemen.
Ondanks alle maatregelen gaan we er met elkaar een mooi
schooljaar van maken waarbij spannende momenten op de
planning staan. Deze momenten willen we natuurlijk graag
samen met u beleven. Uiteraard kan dit niet zonder de
zegen van God en de kracht van de Heilige Geest. Een heel
fijn schooljaar voor iedereen!
Wij hebben er zin in!
Namens het team,
Jaimie Prigge
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Informatieavond

Op donderdag 19 en dinsdag 24 september hebben wij
onze informatieavonden. De leerkracht vertelt u graag
meer over hoe het schooljaar er voor uw kind uit zal zien,
welke activiteiten er zullen plaatsvinden en over
afspraken. Wij zoeken nog naar een geschikte manier om
de avonden op een digitale manier vorm te gaan geven. U
ontvangt hierover op korte termijn nader bericht.
Inhoudelijk gaan we tijdens deze avond dieper in op de
lessen, de vakken of de gang van zaken in en rond de
school. Heeft u individuele vragen over uw kind? Dan kunt
u deze stellen tijdens een individueel gesprek met de
leerkracht. Hiervoor kunt u een individuele afspraak met
de groepsleerkracht maken. De informatiekaart met
aandachtspunten/afspraken/regels van de groep van uw
kind(eren) ontvangt u dit jaar per email.

Richtlijnen

Helaas leven we in een rare tijd. De maatregelen die voor
de vakantie golden, gelden ook nu bij de start van ons
nieuwe schooljaar. De school past de adviezen en
richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat leerlingen
vanaf groep 3 thuisblijven:
- Bij verkoudheidsklachten of andere COVID19gerelateerde klachten (verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, moeilijk ademen/benauwdheid,
verhoging of koorts, smaak/reukverlies).
- Als het kind een volwassen gezinslid heeft met
klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
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(Vervolg Richtlijnen)
Leerlingen uit de groepen 1/2 mogen bij een
neusverkoudheid gewoon naar school behalve:
- als deze leerling ook koorts heeft.
- als deze leerling contact heeft gehad met iemand
met een bevestigde COVID-19 infectie en
daarover is geïnformeerd door de GGD.
- als er een volwassene in het gezin van deze
leerling klachten heeft die kunnen wijzen op
COVID-19.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet
hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
-

-

De kinderen van groep 3/4 mogen via de zijingang naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m
8 gebruiken de hoofdingang. Groep 1/2 heeft een
eigen ingang. Voor de rust in de gang en voor de
kinderen vragen wij aan de ouders van groep 3
t/m 8 om de kinderen zelfstandig de school in te
laten gaan.
Als het regent, gaat de ‘’regenbel”. Dan kunnen de
kinderen vroeger naar binnen. Ongeveer 10
minuten voordat de school begint is er pleinwacht.
Tot aan die tijd zijn de kinderen zonder toezicht op
het plein. Wij adviseren u dan ook uw kind(eren)
niet te vroeg naar school te sturen. Tussen 12.15
en 13.00 uur is het plein voor de overblijvers. Na
schooltijd zijn de leerlingen op eigen risico op het
plein. Wij kunnen geen toezicht houden. Na 15:30
gebruiken de leerkrachten hun tijd om gesprekken
te voeren of het werk na te kijken en voor te
bereiden.
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Handen wassen







thuis, voordat je naar school komt
als je in de klas komt
na elk toiletbezoek
voor het eten en drinken
na het buitenspelen
aan het einde van de schooldag

Toiletbezoek



thuis, voor schooltijd
één leerling per klas per keer

Afscheid nemen




geen ouders zonder afspraak in de school
max. 5 minuten eerder aanwezig op het schoolplein
ouders groep 1 t/m 3 mogen even kort zwaaien voor de
ramen

Na schooltijd



direct naar huis
geen ouders zonder
afspraak in de school

Op het plein


meteen in de rij (op de afgesproken plek) bij de juf
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Schooltijden en schoolregels
-

De school begint om 08.30 en om 13.30 uur. De deuren gaan ook dit schooljaar om 08:25 en om 13:25 open.
Om 08:30 en om 13:30 gaat een tweede bel om aan te geven dat de lessen gaan starten. Onze schoolbel gaat
iedere dag 5 minuten voor aanvang. Om half 9 en half 2 gaat de bel nogmaals en starten onze lessen.
Groep 1 t/m 4
Ochtend
Middag
Maandag
08.30 uur – 12.00 uur
13.30 uur – 15.30 uur
Dinsdag
08.30 uur – 12.00 uur
13.30 uur – 15.30 uur
Woensdag
08.30 uur – 11.30 uur
Donderdag
08.30 uur – 12.00 uur
13.30 uur – 15.30 uur
Vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

-

-

Ochtend
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.15 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur

Middag
13.30 uur – 15.30 uur
13.30 uur – 15.30 uur
13.30 uur – 15.30 uur
13.30 uur – 15.30 uur

Ziekmelden? Graag vóór schooltijd doorgeven dat uw kind niet komt. Afspraken met huisarts, tandarts,
orthodontist, fysiotherapeut enz. het liefst ná schooltijd plannen.
Als u iets belangrijks aan de leerkracht wilt laten weten, geef dan even een briefje mee aan uw kind. U kunt
uiteraard even een gesprek aanvragen met de leerkracht. Ná schooltijd hebben de leerkrachten altijd tijd voor u,
niet onder schooltijd. Deze lestijd is voor de kinderen.
Uw kind mag onder schooltijd niet zelf naar huis als er een afspraak is of als hij/zij niet lekker is.
Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden na schooltijd vaak nog opgehaald. Geeft u even aan de leerkracht
door als niet de vaste “ophaler” komt?
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen op woensdag in sporthal Cleijn Duin. Dan zijn nodig:
gymschoenen/ sportschoenen zonder zwarte zolen, korte broek, t-shirt (of gympakje). Geen sieraden. Geen
spuitbussen deodorant! Niet kunnen gymmen = briefje mee van de ouder(s). Anders doet het kind gewoon mee.
Op woensdag gaan de gymkleren weer mee naar huis. Kleuters gymmen op school. Hun gymtas blijft wél op
school.
Alle kinderen moeten een luizenzak hebben. Deze zijn op school te koop. Kosten: € 2.
Controle op hoofdluis vindt plaats na iedere schoolvakantie. Het is belangrijk dat u aan school doorgeeft als u in
de tussentijd hoofdluis bij uw kind heeft geconstateerd.
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(vervolg schooltijden en schoolregels)
- De leerlingen mogen voor de ochtendpauze
iets te eten en te drinken meenemen. Vorig
jaar zijn we over gegaan naar 5 dagen fruit en
water of schoolmelk. Ook dit jaar heeft de
Sjaloomschool zich weer ingeschreven voor
EU-Schoolfruit. Aanvraagformulieren voor
schoolmelk zijn bij de conciërge te verkrijgen.
- Kinderen uit de wijk Cleijn Duin komen lopend
naar school. Er is namelijk niet genoeg ruimte
om fietsen te stallen. Kinderen van buiten de
wijk Cleijn Duin mogen wél op de fiets naar
school. Hun fiets dient dan te zijn voorzien van
een schoolsticker.
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De Avond4daagse gaat
dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar.
Daarom presenteren wij: Avond4daagse – Home Edition.
Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je
moet een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel
vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de
app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen
lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw
serie toch ook compleet hebben?
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagsehome-edition

Kalender

Op onze website is de volledige jaarplanning te vinden. In
de bijlage treft u ook een exemplaar van de jaarplanning.
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