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Volop
herfst!
We mogen terugblikken op oktober waarin enorm veel is gebeurd. Een juffenfeest, de kinderboekenweek, live
uitzendingen op Facebook. Een bericht op Facebook is zelfs 11.000 keer bekeken in Katwijk. De vorderingen rondom
de fietstunnel verlopen volgens planning. Hierbij een oproep aan ouders om de verkeersveiligheid goed in de gaten te
houden met betrekking tot de nieuwe situatie rondom de wijk en de school. Denkt u met ons mee? Half december zal de
fietstunnel feestelijk worden geopend. Uiteraard zijn wij daarbij!
In deze editie treft u onder andere nieuws over juf Neline, de invulling van de startgesprekken, de week van respect én
informatie over ons lesaanbod over relaties en seksualiteit. Dit laatstgenoemde thema zal komende week ook van start
gaan en in alle klassen op niveau worden besproken.
Namens het team,
Jaimie Prigge
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Check-in bij bezoek

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
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Geboren

Bjorn uit groep 5 heeft een zusje gekregen.
Haar naam is Esmay. We wensen Bjorn en zijn papa en
mama veel geluk toe!

Nationale week van respect

Belangrijk is om de QR-code even te scannen bij de
voordeur van onze gebouwen, uw handen te
desinfecteren bij binnenkomst. Heeft u klachten?
Verplaats dan uw afspraak naar een ander moment of
voer deze telefonisch. Twijfelt u over de keuze om wel of
niet naar uw afspraak te komen? Neem dan contact op
met de leerkracht of directie.

Juf Neline
In groep 1-2 staat op donderdag en vrijdag juf Neline voor
de klas. Helaas gaat Juf Neline ons verlaten en heeft ze
een fulltime baan aangeboden gekregen op de
Marnixschool. Op vrijdag 13 november is haar laatste
werkdag op de Sjaloomschool. Tot aan de kerstvakantie
zullen juf Tineke én juf Jessica het ‘kleuterteam’ komen
versterken. Op maandag werkt juf Tineke, op dinsdag,
woensdag en donderdag juf Anja en op vrijdagochtend juf
Jessica samen met juf Jenny. We wensen juf Neline veel
succes op haar nieuwe school!

Tussen 9 en 15 november werken we in onze klassen aan
het thema “respect”. Respect is erg belangrijk op onze
school. Daarom doen wij dit jaar mee aan “de nationale
week van respect”. Op school werken we natuurlijk met de
Kanjertrainingmethode waarbij al onze leerlingen op een
respectvolle manier met elkaar om leren gaan. Een van de
begrippen van de Kanjertraining is daarom ook wederzijds
respect. Komende week zullen we hier extra aandacht aan
besteden. De kick-off van de week van respect zal worden
verzorgd door Patrick van der Laan uit Hoofddorp. Patrick
is jongerenwerker/spreker en weet precies bij de
doelgroep in de bovenbouw aan te sluiten. Hij zal met de
groepen 6,7 en 8 zijn levensverhaal delen en met de
leerlingen nadenken over hoe je respectvol met elkaar om
kunt gaan in woord en daad. Ook de wethouder van
onderwijs, Jaco Knape, zal onze school bezoeken en een
gastles in groep 8 verzorgen. We kijken uit naar een
mooie week!
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Startgesprekken

Studiedag

Sinterklaas

Voorlopig adviesgesprekken

Dinsdag 17 november, donderdag 19, dinsdag 24,
donderdag 26 november houden wij onze startgesprekken
met de ouders. In verband met de coronamaatregelen
kiezen we er dit jaar voor om deze gesprekken telefonisch
te voeren. U ontvangt via de Parro app een mogelijkheid
om in te schrijven. Vanaf dinsdag 10 november kunt u een
voorkeur voor dag en dagdeel opgeven via deze
inschrijfmogelijkheid. Houd daarom goed de Parro-app in
de gaten.

Op woensdag 2 december komt Sinterklaas op de
Sjaloomschool. Op de jaarplanner stond vrijdag 4
december, maar de Sint is dit jaar iets eerder. U bent van
harte welkom om via Facebook een kwartiertje mee te
kijken. Link hiervoor volgt in de Parro app.
In de groepen 6, 7 en 8 maken de leerlingen een surprise
voor elkaar. Voorgaande jaren vond er altijd een surprise
tentoonstelling plaats. Ook dit jaar zal de tentoonstelling
plaatsvinden voor leerlingen op maandag 30 november.
Meer informatie volgt nog.

We hebben als team weer veel geleerd op onze studiedag
van 26 oktober. Tijdens deze dag hebben we informatie
ontvangen van Onderwijs Advies uit Zoetermeer. Centraal
stond het eigenaarschap van de leerlingen aan de hand
van opgestelde doelen. Daarbij hebben we handreikingen
gekregen. In de middag hebben alle juffen gewerkt aan de
groepsplannen om leerlingen nog beter in beeld te
brengen voor de komende periode tot aan de
kerstvakantie.

In groep 8 houden we deze maand voorlopig
adviesgesprekken. Door de coronamaatregelen zijn we
ook hier gebonden aan richtlijnen. De juffen van groep 8
zullen contact opnemen in de Parro app om een plan voor
te leggen hoe we deze gesprekken het beste kunnen
organiseren. De data van de gesprekken zal gelijk zijn
aan de data van de startgesprekken in de andere klassen.
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