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Gefeliciteerd!
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Belangrijke data

De eindstreep van dit schooljaar is in zicht! Binnenkort worden de Cito-eindtoetsen afgenomen en met de
voorbereidingen van het groep 8 kamp, de bruiloft van Juf Pauline en natuurlijk ons spetterend eindfeest
is het schooljaar toch bijna voorbij. De leerkrachten van de Sjaloomschool denken samen na over de
klassen voor volgend jaar. Het plan hiervoor is bijna rond en de groepsindeling zal in de volgende
nieuwsbrief worden gecommuniceerd.
We zijn blij dat groep 8 ondanks de strenge maatregelen toch op kamp mag gaan en ook de kleuters
gaan op schoolreisje naar Valkenburg (ZH). Voor de andere groepen is het lastiger te organiseren en
zoeken we samen naar een oplossing voor een alternatief. De ouders zullen daar per klas ook in
betrokken worden.
Dit jaar zal de eindmusical voor groep niet plaatsvinden in de aula van onze school, maar in
Theaterhangaar op vliegveld Valkenburg. Heel fijn dat onze groep 8 op deze manier toch een afscheid
krijgen die zij verdienen! Kortom er is genoeg te doen in de laatste weken richting de zomervakantie.
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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Getrouwd!

Juf Pauline en Jaap zijn afgelopen vrijdag getrouwd. Door de
coronamaatregelen waren zij nog gebonden aan een aantal
regels. Zij gaven wel elkaar het ‘ja’-woord in de Oude Kerk in
Katwijk aan Zee. Daarvoor kwamen ze naar onze school om de
kinderen uit de klas te zien, horen en spreken. Team
Sjaloomschool, leerlingen en ouders wensen hen nog vele
prachtige jaren toe!

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

Taal Taal Taal!

In het nieuwe schooljaar is er een plan om een start te maken
met de organisatie JES Rijnland. Zij komen namens de
gemeente plannen maken voor een nieuwe plek om
taalonderwijs en begeleiding te kunnen bieden voor iedereen
die meer van de Nederlandse taal zou willen leren. Ook het
leren communiceren past hierbij en activiteiten zoals de
leestrein en samen lezen in de morgen (SLIM). De
Sjaloomschool, bibliotheek Katwijk, Gemeente Katwijk en JES
Rijnland bundelen hun krachten. Ouders en buurtbewoners
worden hier in het komend schooljaar bij betrokken.
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Nationaal Programma
Onderwijs

De regering heeft een plan gelanceerd om achterstanden in het
onderwijs binnen de komende twee jaar weg te kunnen werken.
Samen met ons onderwijs team denken we hier de komende
weken over na. Hoe kunnen we vertragingen bij groepen
kinderen of individuele leerlingen zo goed mogelijk begeleiden
en op welke manier hebben kinderen echt last gehad van de
coronacrisis? Om dit goed uit te kunnen zoeken is er een
schoolscan uitgevoerd op school en kijken we met elkaar naar
de resultaten van de groepen en leerlingen individueel.
Wij hopen met deze gegevens een goede keuze te kunnen
maken uit het programma-menu van het ministerie van
onderwijs. De toepassingen die we zullen inzetten voor komend
schooljaar worden na besluit met u verder gecommuniceerd. Dit
zal naar verwachting pas in de laatste week van het schooljaar
zijn.
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Geslaagd!

Alle kinderen uit groep 7 en 8 zijn afgelopen week en de week
daarvoor geslaagd voor het fietsexamen. De politie heeft de
fietsen gekeurd op het Marktplein en gekeken of fietsen
voldeden aan de veiligheidsnorm. De fietsroute was door
Katwijk en ook de Sjaloomschool heeft op enkele plaatsen
verdekt opgestelde ouders geleverd om de boel in de gaten te
houden en gekeken of de leerlingen wel echt toepasten wat ze
tijdens de verkeerslessen hadden geleerd. Zij hebben dit
geweldig gedaan. Ook onze ouders ontzettend bedankt voor
jullie inzet.
Graag feliciteren we alle leerlingen van de groepen 7 en 8!
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Zwangerschapsverlof
Zonnebrand
De Sjaloomschool heeft een prachtig groot schoolplein waar de
zon voor een groot deel van de dag op staat. Zou u uw
zoon/dochter bij zonnige dagen willen insmeren voordat ze
naar school gaan? Om de kinderhuid te beschermen vragen we
u dit. We beschikken op school ook over zonnebrandcrème om
extra bij te smeren.

Leerplicht
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.

Juf Janique mocht vanaf 28 mei met officieel
zwangerschapsverlof gaan. We wensen haar een heerlijke tijd
toe en we zien haar natuurlijk na een periode van verlof weer
graag terug op de Sjaloomschool.
Komende week zal ook juf Lilian voor het laatst zijn, maar dan
ook echt voor het laatst. Juf Lilian heeft namelijk een baan
aangenomen op de Marnixschool en gaat na haar verlof daar
voor groep 4. Van harte gefeliciteerd en veel plezier op de
Marnixschool!

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
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 leerlingen om 14.00 uur vrij!
16 juli: laatste schooldag, om 12:15 vakantie!
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