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Wat hebben we prachtige Koningsspelen mogen organiseren op onze Sjaloomschool. De oudercontact
commissie heeft hier een grote rol in gespeeld om dit allemaal tot een succes te maken. Wij kijken
daarom met elkaar terug op een geslaagde dag waarin meedoen belangrijker was dan winnen. Voor een
foto-impressie neem een kijkje op onze vernieuwde website of op een van de social mediakanalen.
We zien uit naar nieuwe ontwikkelingen op de Sjaloomschool. Zo mag de peuterspeelzaalorganisatie
Bambino intrek nemen in ons onderbouwgebouw en werken peuters én kleuters samen aan onderwijs op
de Sjaloomschool.
De meivakantie is begonnen en de kinderen zijn twee weken vrij.
We wensen iedereen een prachtige vakantie toe!
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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Wandelen voor water

Wij hebben uw hulp hard nodig voor de actie wandelen voor
water! Tot nu toe hebben we 130 euro opgehaald, maar we
hebben nog veel meer nodig voor deze actie. Helpt u ons?
Doneren kan via
https://scholen.wandelenvoorwater.nl/actie/tineke-leenen

Schenking
Stichting Steunfonds Rijn-Delfland heeft onze school 5000 euro
geschonken. Dit zal worden besteed aan materialen voor in de
aula van onze school. Wij danken de stichting voor deze
prachtige investering in toekomstbestendig onderwijs op de
Sjaloomschool.
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TSO vrijwilligers nodig!
Op woensdagochtend 25 juni komt Joke van Zanten het eerste
deel van een driedelige serie TSO-trainingen verzorgen. Heeft u
interesse in een vrijwilligersfunctie als TSO-medewerker? Dan
bent u van harte uitgenodigd om een half uurtje mee te lopen. De
ouders van de tussenschoolse opvang zijn allemaal betrokken
ouders van onze school en houden 30 minuten toezicht op een
klas met kinderen op het plein, of bij minder weer in de aula of
andere ruimten in de school. Meld je aan voor deze prachtige
functie via tso.sjaloomschool@prohles.nl

Peuter naar schoolkind

In het voormalige kleutergebouw uit 1974 wordt de focus gelegd
op de basis van het onderwijs vanaf twee jaar. De Sjaloomschool
werkt samen met Peuterspeelzaal "De Torteltuin" aan onderwijs
voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. De ontwikkeling van peuter
naar schoolkind betreft hier een begeleiding in een nieuw
concept. Vanaf het schooljaar 2021-2022 starten medewerkers
op deze locatie met deze onderwijsontwikkeling. Een 'jonge
peuter' groeit op tot schoolkind om vervolgens vanaf 7 jaar te
kunnen starten in het hoofdgebouw. Lees meer>>
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Getrouwd!
Juf Janique en Kevin zijn getrouwd! Namens de kinderen zijn er
mooie tekeningen en cadeaus bij het echtpaar langsgebracht.
We wensen Juf Janique en haar man een mooi en gezegend
huwelijk toe.

Even voorstellen

Hallo ouders en kinderen van de Sjaloomschool! Ik ben
Jonathan van Duijn, ben 22 jaar en ik kom stagelopen in groep
8. Hierbij help ik meester Jaimie om een spetterende musical te
maken, om zo groep 8 een spetterend afscheid te geven.
Ik ben zelf nog aan het studeren om ook meester te mogen
worden. Naast mijn studie geef ik graag zwemles en ben ik
altijd actief geweest op de zeeverkenners. Hier ben ik een
aantal jaar leiding geweest. Mijn hobby’s zijn dan ook zeilen,
zwemmen en ook vind ik het altijd lekker om op strand te
liggen.
We zien elkaar vast wel lopen op school, maar zo hebben jullie
in ieder geval kennis met mij kunnen maken! Ik hoop jullie snel
allemaal te zien, gelukkig hebben we nog tijd tot de
zomervakantie.
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Leerplicht
Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

18-10-2021
27-12-2021
28-02-2022
15-04-2022
25-04-2022
26-05-2022
06-06-2022
11-07-2022

22-10-2021
07-01-2022
04-03-2022
18-04-2022
06-05-2022
27-05-2022
06-06-2022
19-08-2022

Bovenstaande vakanties zijn overgenomen op onze website en
zullen aan het einde van het schooljaar ook worden meegeven
in de jaarplanner voor ouder(s) en verzorger(s).

Opening Julianabrug
De vernieuwde Koningin Julianabrug gaat op vrijdag 7
mei weer open voor verkeer. De brug biedt met een
gedeeltelijke openstelling dan weer ruimte aan alle
weggebruikers door middel van een tijdelijke indeling. Hierna
wordt nog zo’n twee weken gewerkt aan het voet- en fietspad
aan de oostzijde. Naar verwachting zijn alle rijbanen vanaf 21
mei volledig beschikbaar. Er worden in de weken hierna nog
wel afrondende werkzaamheden verricht, maar daar zal het
verkeer niet of nauwelijks door gehinderd worden.
Tot 7 mei blijven de huidige omleidingsroutes van kracht,
waarbij het verkeer als alternatieve route gebruik maakt van de
Binnensluis en de Roversbrug. Op basis van de actuele
verkeerscijfers, die als gevolg van de huidige
coronamaatregelen sterk gereduceerd zijn, is er geen
aanleiding om de huidige verkeersmaatregelen nog aan te
passen.

De zomervakantie is weer in zicht. Let op: verlofaanvragen voor
vakanties voor de laatste schooldag worden afgekeurd. Ook de
laatste ochtend zijn de leerlingen van groep 1 t/m 7 (ouder dan
4 jaar) leerplichtig. Er wordt, ook door de leerplichtambtenaar,
extra gecontroleerd op luxe verzuim. Voor meer informatie, zie
onderstaand artikel:
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/dagje-eerder-op-vakantiekost-100-euro-per-kind/news/169/
Ook het verlengen van de zomervakantie is niet toegestaan. De
eerste schooldag moeten alle kinderen aanwezig zijn op school.

Schoolkamp
Van maandag 15 juni tot en met woensdag 17 juni gaat groep 8
op schoolkamp! De kinderen en de begeleiders hebben er erg
veel zin in. De kinderen van groep 8 houden op donderdag 17
juni in de namiddag een barbecue en op vrijdag 18 juni zijn ze
vrij. Meer informatie over het schoolkamp hebben de kinderen
en ouders al ontvangen.

Belangrijke data

19 mei wandelen voor water groepen 7 en 8
14 t/m 16 juni: schoolkamp groep 8
17 juni: groep 8 bbq v.a. 16.30 uur
21 juni: groep 8 vrij
25 juni: TSO vrijwilligerstraining deel 1 van 3
30 juni: studiedag 3
10 juli: rapportenmiddag 3 (optioneel)
11 juli: spreekuur JGT
13 juli: musical groep 8
14 juli: laatste schooldag groep 8
15 juli: eindfeest groep 1 t/m 7
16 juli: laatste schooldag, om 12:15 vakantie!
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