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Gefeliciteerd!
Verjaardagen oktober

Oktober 2021
50 jaar Sjaloomschool!
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Wereld dierendag
Dag van de leraar/ viering verjaardagen leerkrachten (middag)
Start Kinderboekenweek
Onderwijsmarkt instanties en ondernemers
Schoolfotograaf
Koffieochtend voor ouders/verzorgers – MR sluit aan
Voorstelling Deepdeep groep PSZ en 1-2 (ochtend)
Einde Kinderboekenweek, Voorleeswedstrijd gr. 7 en 8
12.15 u alle leerlingen vrij
Start herfstvakantie
Einde herstvakantie
Studiedag (1) leerlingen vrij
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Herfstgroet
Inhoud
Herfstgroet!
Terugblik informatieavond
Op de koffie bij…
Roboticalokaal
Informatiemarkt
Afscheid juf Adri
Excursies groep 8
Even voorstellen
Herfstvakantie en
studiedag

In deze editie van onze nieuwsbrief leest u ook nieuws over juf Adri, nieuwe stagiaires en
de ontwikkelingen van een robotica lokaal. Wat is er in de afgelopen maand veel
gebeurd! De startavonden hebben plaatsgevonden in fysieke vorm in ons schoolgebouw.
Een mooi gezicht om na een lange tijd weer ouders in de school te hebben. Daar zijn wij
natuurlijk erg blij mee!
Binnenkort zal er meer duidelijkheid komen over het wel of niet betreden van onze
gebouwen. Om de rust te bewaren willen we u voorlopig tot aan de herfstvakantie vragen
om zo veel mogelijk op afspraak uw bezoek te plannen.
Deze maand staat er weer veel op de agenda waaronder een jaarlijks terugkerend
evenement zoals de Kinderboekenweek. Ook met andere organisaties is de
Sjaloomschool druk met het plannen van evenementen. Zo zal er op woensdag 6 oktober
een evenement plaatsvinden waarbij kinderen gratis in een draaimolen mee mogen. U
komt toch ook?
Graag tot ziens op de Sjaloomschool!
Namens het team,
Jaimie Prigge

Nieuwsbrief
Terugblik informatieavond
Op dinsdag 28 en donderdag 30 september hebben onze
startavonden plaatsgevonden. Wat een prachtig gezicht om
vele ouders weer te mogen verwelkomen in ons schoolgebouw.
Dank voor uw komst. Heeft u de informatie gemist of heeft u
nog vragen? Schroom dan niet om even contact op te nemen
met de leerkracht van uw kind. Zij staan graag voor uw klaar.

Roboticalokaal Sjaloomschool

Ons bestuur Prohles heeft een tweetal locaties binnen de
scholen aangewezen om na te denken over de ontwikkeling
van nieuwe lokalen voor hedendaagse technologie voor
gebruik door meerdere scholen. De Sjaloomschool is
uitgekozen om vorm te gaan geven aan robotica en innovatieve
technologie! Meer informatie en een voorlopig ontwerpvoorstel
treft u op onze website:
https://www.sjaloomschool.nl/pagina/437682/Protech
De oplevering en in gebruikname van het lokaal zal mogelijk al
na de meivakantie plaatsvinden.
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Onderwijs- en informatiemarkt

Er is een rad van avontuur met ontzettend leuke prijzen!
Daarnaast is er een draaimolen, suikerspinkraam en een
springkussen voor de kinderen. Er zijn kraampjes met veel
informatie over opvoeding, onderwijs, cultuur en samenleving
voor belangstellenden.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit jaar het thema: ‘Worden wat je
wil’. Dit heeft natuurlijk alles te maken met beroepen.
De opening van de Kinderboekenweek is op woensdag 6
oktober en kan dit jaar plaatsvinden in de aula. We dansen en
zingen deze week met elkaar het lied ’Worden wat je wil’ van
Kinderen voor Kinderen en zorgen we voor een swingende start
van de Kinderboekenweek. Volg ons op de socialmediakanalen!

Op de koffie bij…
Bent u in de gelegenheid om op maandag 11 oktober om 8.45
uur een kopje koffie of thee te komen drinken? Dan bent u van
harte welkom. Aanwezig zullen zijn: Pauline Kraaijenoord of
Lisette Kabelaar van de MR. Mocht u algemene vragen hebben
over het beleid, inspraakrecht, ontwikkelingen of wellicht iets
anders dan is dit bij uitstek de gelegenheid om deze ook te
stellen. We hopen u van een goed antwoord te kunnen
voorzien.

Schoolkassa
In de Parro app krijgt u de gelegenheid om het bedrag TSO en
Ouderbijdrage als een bedrag te betalen. Mocht dit niet lukken
dan graag even een mailtje naar info@sjaloomschool.nl
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Afscheid juf Adri

Lieve kinderen en ouders van de Sjaloomschool.

2021-2022 | Nr. 1 september

Excursies groep 8
Een dode hoek
De voorlichting betrof een verhaal over Tommy-B0Y, een korte,
maar efficiënte manier om kinderen te waarschuwen voor het
fietsen met een telefoon in de hand/zak en oordopjes op.
Daarnaast mochten de leerlingen even plaatsnemen in een
echte bus en vrachtwagen om zelf te ervaren hoe je als
bestuurder zicht hebt op de weg.

Oude Sporen
De groep ging eerder die week ook naar een tentoonstelling
over de Limes en de plannen voor de aanbouw van een
museum vlakbij de uitwatering. Een indrukwekkend verhaal
waarbij het duidelijk werd dat Katwijk en het gebied waar onze
school staat een belangrijke grens betrof van het vroegere
Romeinse rijk (tot 400 na Chr.)

Vandaag 30 september 2021 is mijn laatste werkdag op de
Sjaloomschool. Hiermee sluit ik een periode van bijna 20 jaar
af.
In deze 20 jaar heb ik veel kinderen in de klas gehad en veel
ouders gesproken. Later heb ik als Intern begeleider
gesprekken met u als ouders gevoerd. Dit betekende dan dat
uw kind iets extra’s nodig had. Het was altijd fijn om te kunnen
kijken wat wel lukt en goed gaat…
Als ik nu terugkijk, weet ik dat het een mooie periode is
geweest. Ik ben dankbaar dat ik dit mooie werk samen met mijn
collega’s op de Sjaloomschool heb mogen doen. En dank voor
de leuke en warme ontmoetingen en gesprekken die er soms
zomaar waren!
Voor de toekomst wens ik jullie allen: Sjaloom, dat betekent:
Vrede!
Lieve groet,
(Juf) Adri van Dommelen

Schoolfotograaf
Op 7 oktober komt de schoolfotograaf! De foto’s zullen worden
gemaakt in de aula. Wilt u een portret met broertjes/zusjes?
Schrijf u dan in vanaf maandag via de uitnodiging op de Parroapp. Inschrijven kan in de tijdvakken 8.15 u – 8.45 u en 12.15 u
– 13.00 u. Zie ook de bijgevoegde brief ‘schoolfotograaf’ voor
meer informatie over (na)bestellingen.
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Even voorstellen

Sandra van Rijn

Vanaf deze week zal ik op donderdagen in groep 8 meelopen
als stagiaire, dus stel ik me graag kort even voor:
Mijn naam is Agnetha Ockeloen-Kasius. Ik ben 38 jaar oud. Ik
ben getrouwd en heb drie zoons. Mijn zoons zijn 13, 11 en 8
jaar oud. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen, lezen en haken.
Verder ben ik betrokken bij de kindernevendiensten in de
Hervormde Kerk Katwijk. Dit schooljaar ben ik begonnen aan
de pabo. Ik hoop op de Sjaloomschool veel te leren en vooral
een hele leuke tijd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Agnetha Kasius

Als leesconsulent van Bibliotheek Katwijk zorg ik ervoor dat
jullie boeken kunnen kiezen in een aantrekkelijke en
goedlopende schoolbibliotheek. Ik maak de pasjes en zorg
voor de wachtwoorden. Ook bezoek ik regelmatig groepen
om boeken te promoten of uitleg te geven over het
programma schoolwise. De groepsbezoeken vind ik het
leukste onderdeel van mijn werk.
Mijn favoriete boeken zijn:
Het boek: Salto Sultan en de prentenboeken van Agent en
Boef.
Hoe ben ik te bereiken?
Op dinsdag werk ik als leesconsulent voor de Sjaloomschool.
Woensdag t/m vrijdag werk ik als leerkracht op de Leidse
Buitenschool in groep 1-2. Ik ben te bereiken via E-mail:
svanrijn@bibliotheekkatwijk.nl

Herfstvakantie en studiedag
Mijn naam is William Koelewijn en ik ben op donderdagmiddag
in groep 3-4 als ondersteuning. Ik kom uit het voortgezet
onderwijs en ik wil graag weten of het basisonderwijs bij mij
past. Voorlopig ben ik tot de herfstvakantie op de
Sjaloomschool. In mijn vrije tijd lees ik graag.

Maandag 18 oktober start de herfstvakantie. We draaien op
vrijdag 15 oktober een verkort lesrooster. Alle leerlingen zijn
om 12.15 uur uit. Op maandag 25 oktober zijn de leerlingen
vrij i.v.m. een studiedag van het personeel.
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