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Verkeersexamen groep 7

Binnenkort zijn Kamal Alhassan, Willem Jan Wessels en
Victoria Gacho jarig en worden ze 4 jaar. Tijd om naar onze
Sjaloomschool te komen! We wensen jullie heel veel plezier
toe bij ons op school in groep 0.

Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd
voor het verkeersexamen! Van harte
gefeliciteerd! Het examen bestond uit
een theoretische toets en een stuk
praktijk.

Schoolvoetbal
Vorige week maandag was het tijd voor het
schoolvoetbaltoernooi. We deden mee met 2 meisjes- en
1 jongensteam. Het was een gezellige boel en ook de
prestaties waren heel goed. Goed gedaan allemaal!
Onze kinderen waren tijdens dit toernooi voor het eerst te
zien in onze nieuwe tenues. Siny Hopster heeft in
samenwerking met een aantal ouders dit voor elkaar weten
te krijgen. Heel erg bedankt hiervoor! Ook willen we onze
sponsoren bedanken:
- Tempert tegels en badkamers
- Topic
- Nijhoff architecten
- Groveko
- Two Rivers company
- Schasfoort Autoservice
Onze kinderen hebben mooi kunnen schitteren. Tijdens het
komende schoolkorfbaltoernooi zullen de shirts ook worden
gedragen.

Bedankje juf Betty
Op donderdag 13 april heb ik afscheid genomen van de
Sjaloomschool waar ik enkele jaren na mijn pensionering in
het onderwijs nog met veel plezier als vrijwilligster heb
gewerkt.
‘s Morgens werd ik eerst
al verwend in groep 1
met diverse cadeautjes,
bloemen, chocolade en
een mooi boek met
tekeningen, kleurplaten
en andere creatieve werkjes, gemaakt door de kinderen.
Later op de morgen werd ik in de hal toegezongen door alle
leerlingen. Een echte verrassing!
Ook hier kreeg ik weer prachtige bloemen, een dienblad
versierd door de kinderen van groep 1 samen met juf José en
ook nog een cadeau van de collega’s. Wat een mooi afscheid,
bedankt!
Ik wil de kinderen, collega’s en ouders hartelijk danken voor
de prettige samenwerking en wens een ieder veel geluk en
gezondheid toe voor de toekomst.
Met vriendelijke groet, Betty Tukker
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Koningsspelen
Vandaag was het een feestelijke dag op school.
De Koningsspelen werden gehouden en dat zorgde voor veel
plezier en sportiviteit! Gelukkig kwam ook de zon nog even
tevoorschijn! Voor een indruk van deze dag, klik hier.
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Actie Woord en Daad
De actie van Woord en Daad (zie vorige nieuwsbrief) duurt
nog tot donderdag 4 mei. Tot die datum kunnen de kinderen
het geld inleveren bij de leerkracht. De stichting komt op
4 mei het geld ophalen.

Dodenherdenking 4 mei

Meivakantie
Vanmiddag start ook de meivakantie. Van 24 tot en met 28
april zijn alle kinderen vrij. Op maandag 1 mei begint de
school weer. Denkt u aan de luizencontrole om 13.15 uur?
Graag zien we kinderen zonder gel en vlechten op school.

Vrijwillige contactavond
Maandag 1 mei is de vrijwillige contactavond.
De uitnodigingen hiervoor zijn al rondgestuurd. Mocht u niet
kunnen op het tijdstip, dan kunt u overleggen met de
betreffende leerkracht.

Audit opleidingsschool
Dinsdag 2 mei komen er mensen op school om te kijken hoe
wij omgaan met ons onderwijs. Ze kijken specifiek naar het
opleiden van stagiaires. Naar aanleiding van deze audit
worden we een zogenaamde opleidingsschool. Dat geeft aan
dat we voldoende mogelijkheden en kansen hebben voor
stagiaires die het vak van leerkracht willen leren.
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Donderdag 4 mei zullen er namens onze school 2 leerlingen
een krans leggen bij ‘ons’ monument. Normaal gesproken
staat het monument dat door ons is geadopteerd tegenover
het station. Dat hebben we al een aantal jaren in
samenwerking met de Kluinveenschool. In verband met de
werkzaamheden staat het monument nu bij de oude
begraafplaats.
De komende tijd besteden we in groep 8 extra aandacht aan
de tweede wereldoorlog. Dat maakt het allemaal extra
tastbaar en dat zijn verhalen die blijvend verteld moeten
worden! We hopen dat er meer kinderen van de
Sjaloomschool zullen meelopen met de Stille Tocht op 4 mei.
Iedereen kan aansluiten om 19.15 uur bij de Tichelgaarde

Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij
Vrijdag 5 mei vieren we de Bevrijdingsdag van Nederland.
Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Schoolkorfbaltoernooi
Groep 5 en 6 zijn al bijna klaar voor! Het
schoolkorfbaltoernooi staat weer voor de deur. Op maandag
8 en dinsdag 9 mei doen ze mee aan dit toernooi dat
gehouden wordt op het sportpark bij Blauw-Zwart. Vanaf
16.00 uur starten de wedstrijden op beide dagen. U bent van
harte uitgenodigd om onze teams aan te komen moedigen!
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Inloop Alles-in-1
Denkt u nog even aan de inloop van Alles-in-1? Deze is
verplaatst en wordt nu gehouden op dinsdag 16 mei van
15.15 tot 16.00 uur.

Nieuwsbrief Vreedzame School
In de bijlage kunt u lezen waar het nieuwe blok (blok 5) van
de Vreedzame School over gaat en ook zijn er wat verhalen
van kinderen te lezen over blok 4. Het thema van blok 5 is
‘We dragen allemaal een steentje bij’.

Ouderbijdrage
In januari heeft u een brief ontvangen van de ouderraad over
het innen van de ouderbijdrage. We hebben nog niet van
iedereen het geld binnen. Mocht u dit nog niet hebben
gedaan, wilt u dit dan alsnog doen? Alleen op die manier
kunnen we leuke activiteiten voor onze kinderen blijven
organiseren.
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Zendingsproject Jarige Job
Na de meivakantie gaan wij voor ons zendingsproject sparen
voor een nieuw doel. We sparen voor de Nederlandse
stichting Jarige Job. Voor veel kinderen is een verjaardag met
cadeaus, visite en trakteren op
school vanzelfsprekend. Wist u dat
voor ruim 60.000 kinderen in
Nederland dit niet vanzelfsprekend
is? Zij kunnen hun verjaardag niet
vieren, omdat er thuis te weinig of
zelfs geen geld voor is. Op hun
mooiste dag van het jaar krijgen zij
geen cadeau, hangen er geen
vrolijke ballonnen en kunnen zij niet
trakteren op school.
Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin
door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél
mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een
verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en
eraan. Het zendingsgeld wat we tot de zomervakantie
ophalen gaat naar stichting Jarige Job. In elke klas komt een
spaarkaart waarop te zien is waarvoor al ‘gespaard’ is, zoals
slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor
thuis en cadeautjes. Spaart u mee?

Belangrijke data
24 april:
1 mei:
1 mei:
1 mei:
4 mei:
5 mei:
8 mei:
8 en 9 mei:
11 mei:
16 mei:
19 mei:

Start meivakantie
Weer naar school
Luizencontrole om 13.15 uur
Vrijwillige contactavond
Dodenherdenking door gr 8
Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij
Weekopening
Schoolkorfbaltoernooi
Gebedsgroep om 13.15 uur
Inloop Alles-in-1 om 15.15 uur
Opening speeltuin G.H. Beensweg
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