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De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Met een verandering van onze
schooltijden op onze school per dinsdag 5 januari, kunnen we met een gerust hart vanaf
vrijdagmiddag 18 december kerstvakantie vieren. Maar voordat we vakantie hebben zien
we eerst nog uit naar een aantal belangrijke momenten die kort op elkaar zullen volgen.
Daarin het afscheid van maar liefst twee juffen! Dat vinden we natuurlijk in de eerste plaats
erg jammer, maar beide juffen hebben aangegeven dat het tijd is voor een andere
uitdaging in hun verdere werkzame leven. Verderop leest u hier meer over.
Op donderdag 17 december vieren ’s morgens kerstfeest in de klas, waarbij kinderen
samen met de leerkracht de gezelligheid als ook de mooie boodschap van Kerst met
elkaar beleven. Zij krijgen op school ontbijt. De OCC zal dit voor ons verzorgen. Op
vrijdagochtend 18 december zal onze school volop bezig zijn met het schoonmaken,
opruimen en gereedmaken van de klaslokalen. Daarna zijn alle leerlingen vrij en wensen
we u een prettige en gezellige kerstvakantie toe!
Namens het team,
Jaimie Prigge
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Juf Diane
In groep 8 staat op donderdag en vrijdag juf Diane
Zandbergen voor de klas. Helaas gaat juf Diane ons
verlaten. Na 19 jaar trouwe dienst als leerkracht en zelfs
als stagiaire hier begonnen zien wij hiermee een ervaren
leerkracht vertrekken. Juf Diane heeft een baan
aangenomen op de Christelijke Opleidingsschool. Op
vrijdag 18 december is haar laatste werkdag op de
Sjaloomschool. We zullen hier met de leerlingen en
leerkrachten uiteraard bij stilstaan.
Vanaf 1 januari komt daarom juf Lilian Mol ons team
versterken. Juf Lilian is een bekend gezicht op onze
school en werkt momenteel op de Brugghenschool als
leerkracht van groep 8.

Brief van juf Irene
Lieve kinderen en ouders van de Sjaloomschool,
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kinderen van oud-leerlingen mogen onderwijzen. Bedankt
ouders voor de fijne samenwerking, want kinderen
opvoeden en onderwijzen doen we samen en zo heb ik
dat altijd gevoeld. Bedankt lieve kinderen en oudleerlingen voor alle mooie, grappige, leerzame en
ontroerende momenten, die ik met jullie mocht beleven.
Al deze herinneringen, net als de Sjaloomschool, blijven
voor altijd in mijn hart.
Uit het oog, maar zeker niet uit het hart. En zoals de
Amerikaanse kinderboekenschrijver, dichter en tekenaar
dr. Suess eens schreef: “Soms zul je de waarde van een
moment pas echt leren kennen, als het een herinnering
wordt.” Lieve kinderen en ouders, al deze herinneringen
aan jullie zijn van onschatbare waarde!
Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst, blijf gezond en
ik ga jullie allemaal oprecht missen.
“Het is onmogelijk”, zei trots.
“Het is riskant”, zei ervaring.
“Het is zinloos”, zei rede.
“Probeer het”, zei het hart.
Liefs en wellicht tot ziens,
Juf Irene Grunstra- van den Oever

Na 27 mooie, liefdevolle schooljaren bij de Sjaloomschool,
ga ik werken in het speciaal onderwijs, waar ook mijn hart
ligt. Lesgeven aan kinderen met een specifieke
zorgbehoefte heeft altijd mijn interesse gehad. Per 1
januari 2021 start ik als leerkracht groep 5 bij de Leidse
Buitenschool, een cluster 4 school. Een enorme uitdaging,
die ik heel spannend vind, maar ik ben ook blij met deze
kans. Bij een nieuw begin hoort, hoe pijnlijk ook, een
afscheid.
Dinsdag 15 december is mijn laatste werkdag bij de
Sjaloomschool en zal ik afscheid nemen. Door de
coronamaatregelen is een feestelijk-en persoonlijk
afscheid met ouders, oud-leerlingen en collega’s helaas
niet mogelijk. Daarom wil ik iedereen via deze weg
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, al deze
jaren. Ik heb met veel liefde en passie bij de
Sjaloomschool gewerkt en zelfs tweede generatie;

Vacature
Op dit moment zijn wij voor onze school op zoek naar een
leerkracht voor groep 7 per 5 januari voor een of twee
dagen. Komende week zal de vacature bij Prohles online
staan.
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Continurooster
Zoals u weet gaan we op dinsdag 5 januari starten met het
continurooster. Hieronder staan de lestijden zoals eerder
ook al aan u bekend is gemaakt.
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Sinterklaasfeest
Woensdag 2 december zal sinterklaas een bezoek
brengen aan onze school. De school begint gewoon om
08.30 u. We zullen die dag volop bezig zijn met het
sinterklaasfeest. Naar horen zeggen zou de sint met zijn
piet al ergens in de buurt zijn. Papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s en iedereen die belangstelling heeft voor dit
spektakel kijk thuis mee via
https://facebook.com/sjaloomschool/live

BSO locatie Sjaloom

TSO

De kinderen eten met de leerkracht in de klas. Daarna zijn
de leerlingen op het plein onder toeziend oog van de
pedagogisch medewerkers van KOK Kinderopvang. Zoals
u weet zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten zullen
door KOK in rekening worden gebracht. Mocht u hierover
door willen praten neem dan direct contact op met Jaimie
Prigge door een mail te sturen naar
directie.sjaloomschool@prohles.nl met in het onderwerp:
TSO.

Als buitenschoolse opvang organisatie heeft KOK
aangegeven kinderen te kunnen opvangen na schooltijd
op andere naschoolse-opvang locaties en niet in onze
gebouwen op het terrein van de Sjaloomschool. Wij zijn
op dit moment ook in gesprek met twee andere partijen
om een laagdrempelig programma aan te bieden op ons
eigen terrein. We houden u daar graag van op de hoogte.
Eventueel een nieuwe partner om mee samen te werken
biedt ook weer mogelijkheden en kansen om de relatie
extra te verstevigen en samen op te trekken.

Begin januari zal KOK een brief aan alle ouders richten
met meer informatie over de afhandeling van kosten.
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Kerstviering

Op donderdagochtend 18 december vieren we kerst in de
klas. De kinderen krijgen een heerlijk ontbijt en de OCC
verzorgt dit samen met de leerkrachten. Inmiddels is het
ook advent geworden waar we in de klas stilstaan bij de
aankondiging en geboorte van Jezus.

VO-Gids
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Wensenfonds

Ieder jaar organiseert de Rabobank voor stichtingen
en verenigingen een mogelijkheid om goede
bestemmingen aan te dragen. Wij hebben
aangegeven te willen investeren in ons schoolplein als
leuke en veilige plek voor kinderen. Hiermee hebben
we maar liefst een bedrag van €408,63 opgehaald.
Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.

Nu de corona maatregelen ook doorgevoerd worden tot en
met het bezoeken van middelbare scholen voor groepen
7/8 is het lastig om daar langs te gaan. Op
https://www.devogids.nl/ treft u wat meer informatie over
de scholen uit de buurt.

Fietstunnel open!
Op 15 december gaat de tunnel open wij zijn daar met de
hele school bij. Om 15.25 fietst en loopt de complete
school door de tunnel onder begeleiding van de juf. We
gaan heen en weer. Op de terugweg kunt u uw kinderen
dan weer meenemen en wellicht nog een keer samen door
de tunnel. De groepen 1 t/m 4 zullen lopend gaan samen
met de leerkracht. En de groepen 5 t/m 8 gaan fietsend.
Alle meesters en juffen gaan natuurlijk samen met de
groep heen en weer om richting Stadhoudersdreef.

Versierde fietsen
Als de tunnel open wordt opengesteld voor verkeer,
dan zou het natuurlijk erg leuk zijn om hier met een
stoet doorheen te trekken. De kinderen zijn welkom
om die dag op school te komen met een versierde
fiets. Wij zorgen voor echt Sjaloomschoolmateriaal
zoals een extra vlaggetje om dit goed in beeld te
brengen.
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