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Op weg naar Pasen
We zijn weer gestart! Dit keer met alle klassen op school. De groepen 7 en 8 zijn weer compleet en
volgen de lessen in de klas en niet meer online. Fijn om weer met alle kinderen op school te mogen zijn!
Met het feest van de opstanding van Jezus in het vooruitzicht zien we ook met elkaar uit naar nieuw
leven en het voorjaar. Pasen is een belangrijke viering die we niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. We
denken nog na over de invulling hiervan dit schooljaar. Door de coronapandemie zijn we helaas ook
gebonden aan richtlijnen.
Daar waar we voorheen de ouders konden spreken en ontmoeten in de school is ons contact soms nog
heel beperkt. Het zou vreemd zijn om een heel jaar elkaar niet te zien. U ontvangt van ons via Parro
nader bericht hoe en wanneer we de rapportgesprekken met u in gaan plannen.
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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M toetsen CITO
De afname van de M-toetsen zullen in de tweede week van
maart worden afgenomen. We gebruiken de komende weken
ook om lesstof te herhalen. Vanaf 8 maart zullen er toetsen
worden afgenomen in groep 3 tot en met groep 8. Zorgt u dat
de kinderen goed uitgerust op school komen?

Gezonde school
De Sjaloomschool is een gezonde school. Wij zijn de enige
basisschool in de regio met een programma ’fruit om 10-uur’.
Op de Sjaloomschool krijgen alle kinderen elke dag een
appel, banaan, mandarijn of een seizoenvrucht aangeboden.
We werken samen met een lokale groenten -en
fruithandelaar om dit regio breed op te zetten. Helpt u ons
mee om ook de maaltijden voor tussen de middag gezond te
houden?

TSO

Rapportgesprekken

Met een sterk overblijfteam staan we vier dagen in de week
klaar om de kinderen tussen de middag op te vangen. We zijn
trots op onze vrijwilligers en de organisatie die we met elkaar
hebben neergezet. Na twee weken TSO mogen we terugkijken
op een mooi resultaat. Dank aan alle moeders die zich tot nu
toe hier al voor hebben ingezet. De coördinatie is in handen
van Jeannet Lindhout, moeder van Lisa uit groep 6.

In de oorspronkelijke jaarplanning stonden de gesprekken op
16 en 18 maart gepland. Op 15 maart zouden aanvankelijk
de rapporten worden meegegeven met de kinderen. Als team
denken wij na over het verplaatsen van deze data naar een
nader te bepalen moment. We hebben meer tijd nodig om de
rapporten op te kunnen stellen en om de gesprekken meer
inhoud te kunnen geven nemen we de CITO resultaten van
de M-toetsing ook mee in deze gesprekken.

Overblijven op school is, zoals eerder aangegeven, niet gratis.
We vragen u hier om een bijdrage in de onkosten. Wettelijk is
iedere school verplicht om een pedagogisch medewerker aan
te stellen. De kosten voor het resterende schooljaar voor
leerlingen uit groep 1 t/m 4 zijn nog € 30,- per kind. En voor
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 is dit nog € 40,- per kind.

De verwachting is dat de gesprekken niet op school kunnen
worden gehouden i.v.m. de coronamaatregelen. We denken
momenteel na over de mogelijkheden hoe we de gesprekken
met u te kunnen houden. Zodra we dit hebben onderzocht
berichten we u via de Parro-app.

Helaas kunnen we geen contant geld meer aannemen op
school. Een betaalverzoek zal via de Parro-app aan u worden
gedaan op 3 maart. Betalen in termijnen is mogelijk.
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In blijde verwachting

In de groepen 6 en 8 zijn er twee juffen in blijde verwachting.
Juf Janique zal op 7 april buiten de klas gaan werken en juf
Lilian zal op 14 april buiten de klas gaan werken. Na de
meivakantie zullen beide leerkrachten met zwangerschapsverlof
gaan. Na 7 april zal juf Elise Meerkerk in plaats van juf Janique
voor groep 6 staan. Juf Lilian zal worden vervangen door juf
Lisette en meester Jaimie.

Chromebooks
Elk kind vanaf groep 3 beschikt bij ons op school sinds kort over
een Chromebook. Met deze hulpmiddelen richten we ons
onderwijs op een dynamischere manier in. Mediawijsheid begint
daarom al vroeg bij ons op school. Om met elkaar een veilige
digitale omgeving te waarborgen onderzoeken we momenteel
hiervoor het inzetten van een digitaal platform. Leerlingen
starten met dit platform iedere dag in een vertrouwde omgeving.
Daarnaast kan de leerkracht monitoren wat een leerling doet in
de klas. De leerkracht kan ook het gebruik van slechts één
website toestaan en andere opties blokkeren op het moment
dat dit nodig is.
Met de komst van de Chromebooks breekt ook een moment in
de toekomst aan dat de Snappet tablets met een
schermdiagonaal van 7 inch uit de school zullen gaan
verdwijnen.
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Gymmen in de eigen groep
De sportlessen in de midden-en bovenbouw worden op onze
school aangeboden door drie leerkrachten met een
bewegingsakte. De leerlingen zijn volgens de
coronamaatregelen sinds de (her)opening van de scholen
gebonden aan hun eigen groep en leerkracht. Hierdoor komen
de sport -en spellessen ook in gevaar. Twee groepen mogen
niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte zijn én niet worden bediend
door een andere leerkracht of vakleerkracht.
We hebben hierin de oplossing gevonden dat de drie bevoegde
leerkrachten in ieder geval gymlessen aanbieden aan de eigen
groep. Dit houdt in dat de groepen 4/5, 6 en 8 op woensdag les
krijgen in sporthal Cleijnduin. Op 17 maart zullen er geen
gymlessen daar worden gehouden i.v.m. de verkiezingen en de
inrichting van een stemlokaal.
De leerlingen uit groep 3 krijgen een les in bewegingsonderwijs
op woensdag in het speellokaal door de eigen
groepsleerkracht. Groep 7 zal op het plein een extra spelles
krijgen in een populaire sport of interactieve outdoor game. We
bekijken per week of dit op woensdag of op een andere dag
gegeven kan worden.

Stadhoudersdreef 65 | 2224 BP Katwijk | 071-4015768 | www.sjaloomschool.nl | Facebook | Instagram | Youtube |

3

