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Mededelingen
Trots mogen we zijn op onze leerkrachten op de Sjaloomschool! Wat leveren die toch ieder jaar weer een enorme
prestatie. Daarom zetten wij onze leerkrachten op 5 oktober a.s. in het zonnetje. Het is juffenfeest op de dag van de
leraar!
We moeten nog steeds rekening houden met de maatregelen omtrent het coronavirus. Dat betekent een extra vest of
trui mee naar school, omdat de ramen en deuren open staan. Het virus is nog niet weg en dit houdt in dat we rekening
moeten houden met ouders die verplicht thuis moeten werken. Leerlingen die tussen de middag overblijven op onze
school moeten alleen wel worden aangemeld bij KOK Kinderopvang voor de opvang tussen de middag. Denkt u daar
nog even aan?
Afgelopen dinsdag hebben we per klas de interactieve presentatie verspreid voor ouders en verzorgers. Een mooie
weergave van onze basisschool waarin de leerkrachten per klas informatie hebben verstrekt over de gang van zaken
rondom onderwijs, gymlessen en contact zoeken met de school. Ook was er een spetterende opening van de
kinderboekenweek met een live uitzending via social media. Alles is terug te zien en te volgen op onze kanalen. Kijkt u
met ons mee?
Namens het team,
Jaimie Prigge
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Rabobank clubsupport

Continurooster

Met Rabobank clubsupport zoeken wij naar een veilige
manier voor leerlingen om bij de school te komen. Wij
zoeken naar een mooie inrichting van ons huidige
schoolplein. Helpt u ons om veilig te kunnen spelen op
ons schoolplein? Nieuwe klimtoestellen, het verwijderen
van gevaarlijke obstakels en het realiseren van een
zandbak? Bent u klant bij Rabobank? Bekijk hoe je ons
kan steunen op rabobank.nl/clubsupport. Helpt u ons?

Op dit moment onderzoekt de MR samen met directie de
mogelijkheden om opnieuw het continurooster in
stemming te brengen. Door nieuwe ontwikkelingen
rondom het coronavirus en het verplicht thuiswerken van
veel ouders komt dit mogelijk in een stroomversnelling.
Graag uw aandacht om binnenkort opnieuw uw stem uit te
brengen rondom het behouden van het huidige
lestijdenmodel of een continurooster.

Voor het virus uit

Relatie en seksualiteit

Parro

Dus wilt u weten waarom relaties en seksualiteit op de
school besproken gaat worden en hoe dit eruit gaat zien?
Welke lessen de kinderen krijgen over dit thema? Wat u
thuis kunt bespreken met uw kind? En wilt u alles weten
over de relationele en seksuele ontwikkeling van uw eigen
kind? Meld u zich dan aan voor de 2e webinar op 6
oktober:

Zoals de maatregelen van afgelopen maandagavond al
hebben geklonken blijven de basisscholen open. Echter
zijn we ons er ook van bewust dat er wellicht situaties
kunnen ontstaan waarbij leerkrachten/leerlingen thuis
komen te zitten. Om het onderwijsproces niet in gevaar te
brengen willen we daarom een thuiswerkprocedure
starten op het moment dat dit nodig zal zijn. We hopen op
deze manier het virus voor te kunnen blijven en onze
leerlingen onderwijs te kunnen blijven bieden. Desnoods
op afstand. Lees daarom aandachtig de communicatie
rondom thuiswerken door. De informatie zal worden
verspreid per klas via de Parro-app.

U heeft vast al gemerkt dat de Parro-app als
communicatiemiddel steeds belangrijker gaat worden.
Heeft u de app via de Google Playstore of Apple appstore
al gedownload? Kijk voor meer informatie op
https://talk.parro.com U logt in met uw
emailadres/gebruikersnaam die bekend is bij school. Lukt
dit niet? Meld dit dan bij de leerkracht.

Afgelopen week heeft het team een training ondergaan op
het gebied van “relatie en seksualiteit” in opdracht van
Prohles. De GGD Hollands-Midden kwam de presentatie
verzorgen en heeft ook ouders uitgenodigd om een live
webinar bij te wonen. Zie hiervoor eerdere communicatie
via de Parro App. Ná de kinderboekenweek gaan we in de
klassen meer aandacht besteden rondom dit onderwerp.
Het is daarom van belang dat u zich hier ook in verdiept.

WEBINAR 2: dinsdag 6 oktober van 19.30-20.30
Aanmelden voor dit webinar
kan hier: https://www.bigmarker.com/ggd-hollandsmidden/Ouderavond-6okt
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Schoolfotograaf

Kinderboekenweek

Op 8 oktober komt de schoolfotograaf! De foto’s zullen
worden gemaakt in de aula. Wilt u een portret met
broertjes/zusjes? Schrijf u dan in vanaf 1 oktober via de
uitnodiging in de Parro-app. Inschrijven kan in de
tijdvakken 8.15 u – 9.00 u en 12.00 u – 13.00 u. Zie ook
de bijgevoegde brief ‘schoolfotograaf’ voor meer informatie
over (na)bestellingen.

De start van de kinderboekenweek hebben we live
uitgezonden op Youtube. De komende week gaan de
kinderen in de klassen dieper in op het thema “En toen?”.
Ridders en kastelen, Romeinen en Germanen, de tweede
wereldoorlog, alles kwam vandaag in een notendop al
even voorbij. Elke klas heeft een prachtig boek gekregen
waar ze hun voordeel mee gaan doen.

Een gezonde school

Check-in bij bezoek

Schoolfruit, sportactiviteiten, water en fruit als
tussendoortjes? Kortom we zijn een gezonde school! Na
gesprekken de afgelopen week met het Welzijnskwartier
zoeken we naar mogelijkheden om kinderen nog meer te
betrekken bij sporten in Katwijk. Heeft u vragen over
sportmogelijkheden? Dan kunt u deze binnenkort stellen
aan de mensen van het Welzijnskwartier. Zij gaan op onze
school een moment reserveren om u te woord te staan.
Gezien de ontwikkelingen rondom corona zoeken we nog
naar een veilige manier hiervoor. Dat kan bijvoorbeeld ook
online. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Veiligheid in deze tijd is erg belangrijk. Brengt u op
afspraak een bezoek aan onze school? Doe dan even een
check-in op https://ikbezoek.nl/sjaloomschool

Belangrijk is om de handen te desinfecteren bij
binnenkomst. Heeft u klachten? Verplaats dan uw
afspraak naar een ander momenten. Twijfelt u over de
keuze om wel of niet naar uw afspraak te komen? Neem
dan contact op met de leerkracht of directie.
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