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Maatregelen
De herfstvakantie breekt aan en we zijn allemaal een week en een extra dag vrij i.v.m. de studiedag op 26 oktober.
De tweede corona-golf is inmiddels gaande in Nederland en de maatregelen zijn weer aangescherpt. Misschien is het
woord ‘maatregelen’ wel het meest gebruikte woord in de afgelopen maanden.
Terugblik
De opening van de Kiderboekenweek, het juffenfeest, live uitzenden op social media én het verwelkomen van nieuwe
leerlingen op onze school stonden de afgelopen zes weken centraal. Wat een mooie school, hardwerkend team en
gemotiveerde leerlingen hebben wij toch! We mogen terugkijken op zes weken hard werken waarbij ouders op afstand
hebben mogen genieten van een interactieve ouderavond, de introductie van de Parro-app en het nieuws wat daar op is
geplaatst.
Continurooster
Met deze nieuwsbrief roep ik u nogmaals op om te stemmen voor of tegen een continurooster via de uitgezette peiling,
welke zal worden gecommuniceerd via de MR. Lees daarom goed de informatie door die eerder is toegevoegd op de
Parro-app.
Verkorte inlooptijd
Aangezien de maatregelen aangescherpt zijn en aangeraden wordt om de reisbewegingen te beperken tot een
minimum willen wij u vragen om uw kind na de herfstvakantie maximaal vijf minuten voor aanvang van de lessen naar
school te school brengen/te laten gaan. Op dinsdag 27 oktober hervatten we de lessen weer en gaan leerlingen van
groep 3 t/m 8 direct naar binnen. Groep 1/2 loopt ook direct naar het kleutergebouw. De juf staat daar nog bij het hek.
Daarom roepen wij op om uw kind écht pas vijf minuten van tevoren naar school te laten komen. Na schooltijd gaan
kinderen weer direct naar huis. Dank voor u begrip.
Toekomstgericht
Voortdurend denkt ons team na over aantrekkelijk onderwijs, waarbij nieuwe mogelijkheden zich voordoen en leerlingen
mogen ontdekken wie ze zijn. Met elkaar hopen we op toekomstgericht onderwijs, waar presteren geen vies woord is en
goede resultaten een begrip. In deze editie treft u vooral veel algemene informatie over bijvoorbeeld een belangrijke
online webinar van de GGD en de Sjaloomschool samen, informatie van het Welzijnskwartier en de fietsverlichtingsactie
van de ANWB.
Een fijne herfstvakantie!
Jaimie Prigge
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Inschrijven kan direct via:
https://www.doemeeinkatwijk.nl/activiteiten?geme
ente%5B0%5D=90&types%5B0%5D=107&sort=nam
e

Voor meer informatie
verwijzen wij u graag
naar onze
website anwb.nl/fiet
sverlichtingsactie

Taalklas volwassenen bibliotheek
Hoornes met Petra Jansen. Komt u
ook? Iedere vrijdag tussen 10.0011.00 uur. Voor meer informatie:
pjansen@bibliotheekkatwijk.nl
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In samenwerking met de school van uw kind organiseert GGD Hollands Midden binnenkort het webinar Relaties & Seksualiteit.
Klik hier om een introductievideo voor dit webinar te bekijken.
Dus wilt u weten waarom relaties en seksualiteit op de school besproken gaat worden en hoe dit eruit gaat zien? Welke lessen de
kinderen krijgen over dit thema? Wat u thuis kunt bespreken met uw kind? En wilt u alles weten over de relationele en seksuele
ontwikkeling van uw eigen kind?
Het webinar zal in het teken staan van deze vragen en is speciaal voor jullie georganiseerd. We verwachten jullie dan ook allemaal
bij één van de onderstaande webinars. Een webinar is een online interactieve bijeenkomst; u kunt deze dus gewoon vanuit huis
bijwonen!
De webinars voor de school van uw kind staan gepland op 29 oktober en 3 november. U kunt zich aanmelden voor één van deze
webinars via de links hieronder.
WEBINAR 1: donderdag 29 oktober, van 19.30-20.30 uur
Aanmelden voor dit webinar kan hier: https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-midden/ouderavond-29okt
WEBINAR 2: dinsdag 3 november van 19.30-20.30 uur
Aanmelden voor dit webinar kan hier: https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-midden/Ouderavond-3nov
Wanneer u tijdens het webinar een vraag stelt in de chat dan is de naam zichtbaar waarmee u zich heeft opgegeven. Wanneer u
liever op anonieme basis wilt deelnemen dan is dit ook mogelijk; u kunt zich dan opgeven voor het webinar met enkel uw initialen.
Sociale veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn gemak voelt. Om dit gevoel van sociale
veiligheid te creëren werken we graag samen met u als ouder/opvoeder. Door gezamenlijk dezelfde normen en omgangsregels uit
te stralen, zorgen we samen voor een sociaal veilige omgeving voor onze kinderen.
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp ‘relaties en seksualiteit’. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen actief
leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. Daarom zal de school
gebruik gaan maken een lespakket welke aansluit bij de relationele en seksuele ontwikkeling.

De inhoud van het webinar
We willen u bij dit onderwerp betrekken door u uit te nodigen voor dit webinar. De avond wordt verzorgd door een adviseur
gezondheidsbevordering van GGD Hollands Midden. We gaan er een interactieve avond van maken waarin ruimte en tijd is voor
vragen en eigen ervaringen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de lichamelijke & seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot
13 jaar, landelijke cijfers en tips voor ouders over wat zij thuis kunnen doen. Ook zal toegelicht worden op wat voor manier het thema
zal terugkomen in alle groepen.
Wij willen zo veel mogelijk ouders informeren over het thema ‘relaties en seksualiteit’ op school en hopen
u dan ook te zien op het webinar! Meld u dus snel aan via één van de links.
Tot dan!
Team Sjaloomschool
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