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Studiedag

“De beste wensen” zeggen we tegen elkaar als we elkaar treffen op straat, bij het hek, beneden in de
portiek of als we de kinderen naar school brengen. En nu? Vanachter een scherm of door de telefoon,
via Teams of de Parro-app. Wat een vreemde start zo na de kerstvakantie.
Het ziet er naar uit dat de scholen langer dichtblijven. Misschien in het ergste geval wel tot na 18 januari.
De betrokkenheid van veel ouders en de inzet tijdens de kerstperiode is vlak voor het sluiten van de
scholen zo waardevol gebleken. En wat missen wij de kinderen én hun ouders!
Deze week zijn we gestart met de online lessen. Het voelt een beetje onnatuurlijk en we hopen dat de
kinderen vooral zelf aan de slag kunnen gaan. Natuurlijk op een bepaalde manier zodat er niet te veel
op uw schouders terecht komt. Tijdens de eerste coronagolf hebben we bewezen dat we dit samen aan
kunnen. Ook nu vertrouwen we erop dat het met elkaar als team (ouders/leerlingen/leerkrachten) zeker
weer goed zal komen.
We kunnen niet in de toekomst kijken en we weten niet hoe het u nu vergaat. Toch blijven we hopen
en vertrouwen op een God die ons wel degelijk ziet staan, waar we het ook van mogen verwachten en
bovenal mogen weten dat Hij in alles bij ons is.
Het team van de Sjaloomschool wenst u een heel mooi, gezond en gezegend nieuwjaar toe!
Jaimie Prigge
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Nieuwe look and feel

Het moet vast even wennen zijn geweest. Een kleine
aanpassing van het schoolplein naaste de ingang van onze
school. Op de boomstammen kan er geklommen worden. Maar
pas op! Als het regent is dit soms een beetje glad. En dat was
niet de enige wijziging die plaatsvond op het plein. Er is een
vlaggenmast aan de voorzijde van het gebouw geplaatst. De
vlaggenmast stond op het plein vaak uit de wind op een
verkeerde plek. Vanaf de Zeeweg is de school nu nog beter te
zien!
Website
Ondertussen is de website vernieuwd en heeft de school een
nieuw logo gekregen. Blauw en wit zijn daarbij de
onderscheidende kleuren gebleven die passen bij deze
uitstraling, samen met de duif. Op www.sjaloomschool.nl treft u
deze nieuwe aanpassingen.

OCC super bedankt!

Fietstunnel

Helaas ging door het plotseling sluiten van de basisscholen ook
de opening van de tunnel vlakbij onze school op 16 december
niet door. De versierde fietsenoptocht viel daarbij ook volkomen
in het water. Heel erg jammer allemaal. Van de provincie en het
bedrijf voor openbaar vervoer kregen alle leerlingen wel
prachtige fietslampjes cadeau.
De dag voor de opening kwam fietsenmaker Luyten nog wel bij
ons op school om kleine reparaties kosteloos uit te voeren bij de
fietsen van onze kinderen. Wat een mooi gebaar! Art Luyten en
zijn collega’s heel erg bedankt!

We mogen trots zijn op de ouders van de OCC. Wat een inzet
hebben zij getoond tijdens het versieren voor -en na de
kerstviering. En niet te vergeten het verzorgen van een heerlijk
ontbijt op school. Moeders ontzettend bedankt!
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Afscheid

We namen in december ook afscheid van een tweetal juffen die
lang op de Sjaloomschool hebben gewerkt. Wat zongen de
kinderen mooie liedjes op het plein en wat was het een feest!
Juf Diane en Juf Irene nogmaals heel erg bedankt voor alles!

Studiedag
Op 4 januari was de school helemaal leeg! Een lege school
zonder leerkrachten en leerlingen. Toch volgden de
leerkrachten met elkaar overleg in een online sessie waarbij er
werd besproken over een koersbepaling voor de komende
jaren en periode. Enkele onderwerpen licht ik graag even toe.
Sport en bewegen
Onze school is de afgelopen maanden in de picture gekomen
door een gezond beleid te voeren op eten en drinken op
school. Ook onze leerlingen van groep 8 dachten in een les
hier al eens over na. Dit betekent veel voor onze school. Iets
waar we met aandacht samen met het team en de
leerlingenraad verder mee aan de slag gaan.
Onderwijs en ICT
Belangrijk is dat er goed onderwijs wordt gegeven op de
Sjaloomschool. Daar twijfelen we absoluut niet aan en dit
bewijzen we met de schoolresultaten. De prestaties van onze
leerlingen zijn uitstekend. Digitale leermiddelen helpen ons
daarbij. Net als de inzet van bijvoorbeeld Snappet in de
groepen 5 t/m 8. De investering in digitale middelen in ons
onderwijs is daarom erg belangrijk. Ook hier denken we in de
komende maanden samen verder over na.
Een stukje eigenaarschap
Leerlingen van de Sjaloomschool zijn goed in het organiseren
van hun onderwijs en het stellen van doelen. Dit noemen we
eigenaarschap. Hier sturen onze leerkracht in de toekomst
steeds meer op en daarom vinden we dit onderwerp erg
belangrijk.
Tijdens de teamsessie van afgelopen maandag hebben we dit
met elkaar geconcludeerd en werken we dit nog verder uit.
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