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Over enkele weken is het zomervakantie. De eindsprint is ingezet en met elkaar mogen we trots
terugkijken op een zeer divers, maar nuttig schooljaar. Een schooljaar waar u als ouders/verzorgers
zoveel mogelijk bent geïnformeerd over de gang van zaken binnen de klaslokaalmuren. Een schooljaar
waar een eigen TSO is opgericht en een schooljaar waarbij de leerkrachten nog meer dan ooit met hun
eigen groep zijn opgetrokken. Gelukkig zijn de regels iets verruimd en mogen de leerlingen weer door
elkaar heen spelen. Dat zagen we al een klein beetje, doordat Groep 8 op kamp is gegaan en alle
andere groepen toch nog op een ‘alternatief’ schoolreisje zijn geweest.
Schooljaar 2020-2021 is een schooljaar dat de boeken in zal gaan als ‘coronajaar’. Langzaam zien we de
maatschappij weer terug naar ‘normaal’ gaan en zien we dit hopelijk ook snel weer op school gebeuren.
Mochten we elkaar niet meer ‘fysiek’ spreken dan wens ik u alvast een prachtige vakantie toe!
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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Topprestatie stagiaires
Op onze school is er dit jaar keihard gewerkt door leerkrachten
en stagiaires. Meester Julian (7), meester Sem (3) en juf Anne
(1/2) hebben een opdracht uitgevoerd voor de Pabo en dit
gepresenteerd. Komende week zullen zij dit nog presenteren
aan het team. Mooie veelbelovende plannen voor de komende
jaren om mee verder te kunnen op het gebied van gezondheid
en bewegen. Dank aan onze stagiaires voor deze mooie
presentatie.
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Oproep ouders
Aan alle ouders die kunnen tillen: op woensdag 14 juli a.s. om
19.00 uur verplaatsen wij meubels van boven naar beneden en
van beneden naar boven in ons hoofdgebouw. De meubels van
groep 8 gaan naar beneden en de meubels van groep 5 gaan
naar boven. De tafeltjes en stoeltjes van de groepen 7 en 6
worden wederom omgewisseld op de bovenverdieping. Helpt u
ons? Kom dan op woensdagavond om 19.00 uur naar de
Sjaloomschool. Wij kunnen wel wat hulp gebruiken!

Studiedag

Babynieuws!
Op zondag 27 juni is het zoontje van juf Janique en haar man
Kevin geboren. Hij heet Siem Aron de Jong (zie foto hieronder).
Het gaat heel goed met het gezin De Jong. Wij wensen hen
natuurlijk heel veel geluk toe in de toekomst!

Na een terugblik op afgelopen jaar mochten de leerkrachten
genieten van een welverdiende dag met elkaar. We zijn
uiteindelijk door de weersomstandigheden uitgeweken naar
Game City in Zoetermeer. Daar heeft het voltallige team
gelasegamed en zijn ze Prison Island ingegaan om puzzels op te
lossen in verschillende groepjes. Een super leuke dag waarbij
veel is geleerd, maar ook het team heeft genoten van een heerlijk
diner bij terugkomst op school. Onze OCC had de aula
omgetoverd tot echt restaurant! Hier werd feestelijk afgesloten en
teruggeblikt op een leerzame en leuke dag.

(foto: juf Tineke bestudeert hier de best gehaalde prestaties
Lasergame, opvallend waren de hoge scores van team rood)
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Kamp groep 8
De hoogste groep van onze school heeft een superkamp gehad
in Voorthuizen. Ze hebben gezwommen, gelasergamed, lekker
gelaxed, (weinig) geslapen, gezongen, gedanst, iets met
grapjes gedaan, gelachen, gezweet, gerend, gesport. Kortom te
veel om op te noemen! De week werd afgesloten met een
barbecue op school waar alle juffen en meesters bij waren.
Op vrijdag ging de klas op excursie naar de Katwijkse
Reddingsbrigade.

Schoolreisjes groep 1 t/m 7
Zoals we op social media hebben kunnen volgen zijn de
groepen 3, 4 en 5 op schoolreisje geweest naar het
Linnaeushof. Wat een feestelijke dag is dat geweest! Alle
ouders die naar het Linnaeushof hebben gereden super
bedankt! Al eerder gingen groepen 6 en 7 (op de fiets!) naar
Duinrell. Zij hebben ook een hele leuke dag gehad. Nog veel
eerder gingen de kleuters op woensdag 9 juni op schoolreisje
naar de speeltuin in Valkenburg. Dit was een super leuke
belevenis voor onze jongste kinderen.
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(Herhaling) Leerplicht

Vervangers bedankt!

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:

Dit jaar hebben veel collega’s en studenten ons geholpen bij het
opvangen van de klassen. Een aantal stagiaires nemen afscheid
van ons en wij hopen ze natuurlijk in de nabije toekomst nog eens
terug te zien. Zo heeft u in de nieuwsbrieven dit jaar de nieuwe
gezichten voorbij zien komen.

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. Voor het aanvragen van verlof in de toekomst willen wij
u vragen om het volgende formulier voor eerst zelf in te vullen.
Pas op basis daarvan een eventuele aanvraag te doen.
https://www.sjaloomschool.nl/bestanden/521204/stroomschem
a_verlof_buiten_schoolvakanties.pdf

Jonathan van Duijn – stagedag vrijdag groep 8
Elise Meerkerk – invallen op wo t/m vr – groep 6 en 3
Gert Spoormaker – stagiaire en invallen ma t/m vr groep 6 Julian
Jochems – stagiaire en invallen ma en di groep 7
Joelle Vooys – stagiaire di groep 1-2 en later 7
Sem Kulk – ma en di groep 3
De afgelopen periode heeft Elise Meerkerk het
zwangerschapsverlof voor juf Janique ingevuld. Ze heeft
aangegeven na de vakantie niet terug te keren en een baan te
hebben geaccepteerd op de Marnixschool. Wij wensen haar veel
succes op de Marnixschool.

Oude verhalen – wist u dat?

In 1971 ontstond vanuit het Christelijke onderwijs in
samenwerking met het Hervormd onderwijs in Katwijk het
initiatief om een nieuwe school te stichten: De Sjaloomschool.
De school stamt uit december 1971 en bestaat uit twee
gebouwen. Het kleine deel, een kleuterschool van drie lokalen
is gebouwd in 1974. In 1971 startte de school dat schooljaar
onder leiding van de toen nog in Lisse woonachtige dhr. A.
Boer eerst in de Ontmoetingskerk te Katwijk aan den Rhijn. De
hoofdlocatie werd op 20 december 1971 opgeleverd en op 4
januari 1972 in gebruik genomen als school voor lager
onderwijs onder stichtingsbestuur van drie leden van Christelijk
onderwijs op Gereformeerde grondslag en drie leden van het
Hervormd onderwijs.
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