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Na een periode van thuisonderwijs mogen we u vertellen dat de school maandag weer opengaat! De
berichtgeving over nieuwe richtlijnen verspreiden we aan u in een aparte brief. Houd de Parro-app
hierover goed in de gaten!
Verkort lesroostermodel
Als de kinderen weer op school komen werken we met een verkort lespauzerooster oftewel een
continurooster. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over en zoals afgesproken houden we ons
aan deze nieuwe tijden.
Thuisonderwijs
De afgelopen weken hebben de kinderen thuis keihard gewerkt. De juffen en meesters hebben op school
en thuis ‘live’ les aangeboden en in de onderbouw lesmateriaal verstrekt via Youtube, Parro en een
speciaal daarvoor ingerichte website. Wat een werk en wat zijn we trots op onze kinderen! Dank aan alle
ouder(s)/verzorger(s) voor de samenwerking van de afgelopen weken.
We zien weer uit naar de kinderen op school! Tot snel!
Jaimie Prigge
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Welkom op school!
Wij verwelkomen in groep 1 Liam van Rosberg en Charlie van
Kampen. Wat leuk dat jullie er zijn! Van harte welkom en veel
plezier bij ons op school.

Nieuwe schooltijden
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Geboren!
Sefa (7) en Fatma Zehra (3) hebben een zusje gekregen.
Haar naam is Amine Sare. Ook Dylano uit groep 1 heeft een
zusje gekregen. Haar naam is Jennifer. Wij wensen de
papa’s en mama’s veel geluk toe!

Even voorstellen…
Regelmatig krijgen we nog wel eens de vraag wat nu precies
de nieuwe schooltijden zijn. Komende week zal dit ook op onze
website te vinden zijn. De nieuwe schooltijden zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag groep 1 t/m 4
Vrijdag groep 5 t/m 8

8.30 uur – 14.45 uur
8.30 uur – 14.45 uur
8.30 uur – 12.15 uur
8.30 uur – 14.45 uur
8.30 uur – 12.15 uur
8.30 uur – 14.45 uur

Op onze school leiden wij nieuwe collega’s op tot
volwaardige leerkrachten. We werken samen met de
lerarenopleiding van Hogeschool Leiden en Pabo Inholland.
De komende perioden zullen er weer een aantal stagiaires bij
ons op school actief zijn. Hieronder stellen ze zich graag
even aan u voor.

Alle kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag tussen
de middag op school. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 zal
dit ook op vrijdag zo zijn.

TSO
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 die zijn berekend voor leerlingen uit groep
1 t/m 4 zijn voor het resterende schooljaar nog € 30,- per kind.
En voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 is dit nog € 40,- per
kind.

Mijn naam is Gert Spoormaker en ik kom tot de
zomervakantie bij groep 6 stagelopen. Ik volg de pabo aan
Hogeschool Inholland en ik ben student in het 3e jaar.
Op maandag of dinsdag de taak van de juf overnemen en zal
ik de andere dag aanwezig zijn ter ondersteuning en om aan
mijn opdrachten te werken. Zelf woon ik ook in Katwijk en ik
ben 22 jaar oud. Mijn hobby's zijn voetballen en training
geven bij voetbalvereniging De Rijnvogels.

Helaas kunnen we geen contant geld meer aannemen op
school. Een betaalverzoek zal via de Parro-app aan u worden
gedaan vanaf 8 februari. Betalen in termijnen is mogelijk.
Stadhoudersdreef 65 | 2224 BP Katwijk | 071-4015768 | www.sjaloomschool.nl | Facebook | Instagram | Youtube |

2

Nieuwsbrief

2020-2021 | 6 FEBRUARI

(vervolg Even voorstellen)

Hier een berichtje van Juf Joëlle! Momenteel loop ik op dinsdag
stage bij de kleuters en de komende periode mag ik stagelopen
in groep 7. Ik zal mij zelf even verder voorstellen. Mijn naam is
Joëlle Vooijs, ik ben 19 jaar oud en ik ben tweedejaarsstudent
aan de pabo van Hogeschool Leiden. Gedurende mijn opleiding
volg ik het traject sport, dit houdt in dat ik opgeleid word tot
Specialist Sportieve Gezonde school. Naast dat ik op school
bezig ben met sport, hockey ik zelf bij Hockey Club Catwijck.
Ook ben ik trainster van drie jeugdteams. Ik vind het belangrijk
dat kinderen bewegend leren en daar wil ik mij graag voor in
zetten!
Ik heb een super leuk en leerzaam eerder halfjaar gehad bij de
kleuters en ik heb onwijs veel zin om de komende periode bij en
met groep 7 aan de slag te gaan.

(vervolg) Daarnaast hoop ik dit halfjaar op mijn opleiding het
gekozen traject sportklas af te sluiten en mijn certificaat
‘Specialist Sportieve en Gezonde school’ te behalen. Verder
besteed ik mijn vrijetijd het liefst aan gezellige ondernemingen
met mijn vriend, vrienden en vriendinnen, zoals gezellig een
drankje doen in het weekend (helaas is dat momenteel bijna
niet mogelijk). Ook ben ik in mijn vrijetijd op het hockeyveld te
vinden als speelster en als trainster en coach van een jeugd
hockeyteam.
Ik heb onwijs veel zin in komend halfjaar en ik hoop veel met
en van jullie kinderen te leren! Daarnaast hoop ik veel ouders
en verzorgers alsnog te kunnen ontmoeten waar nodig of waar
mogelijk is.
Vriendelijke groetjes,
Anne Varkevisser

M toetsen CITO
De afname van de M-toetsen zal tot nader orde worden
uitgesteld. Vanuit het bestuur wordt er een plan gemaakt om de
toetsen zo snel mogelijk af te nemen. Dit kan natuurlijk niet
gelijk op de eerste dag als de lessen worden hervat. Zodra het
bekend is wanneer de toetsen worden afgenomen zullen we u
hierover informeren.

Mijn naam is Anne Varkevisser, ik ben 19 jaar oud en ik ben
derdejaarsstudent aan de pabo van Hogeschool Leiden. De
komende periode tot de zomervakantie kom ik elke maandag en
dinsdag stagelopen in groep 1/2 van de Sjaloomschool. Sinds
dit studiejaar specialiseer ik me tijdens mijn opleiding in het
jonge kind (de kleuters). Ik heb voor deze specialisatie in het
onderwijs gekozen, omdat ik het spelenderwijs leren door
kleuters ontzettend interessant vind en ik heb gemerkt hier erg
veel enthousiasme en energie uit te halen.
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