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Voorleeswedstrijd

We heten Dev Willemsen van harte welkom bij ons op school.
Hij is verhuisd en is na de kerstvakantie bij ons in groep 1
begonnen. We hopen dat je een mooie tijd bij ons mag
beleven!

Afgelopen woensdag mocht Willemke
Nijhoff meedoen aan de voorleeswedstrijd
van de gemeente Wierden. Ze heeft het
super gedaan! Ze heeft niet gewonnen,
maar wij zijn ontzettend trots op je!

Verder is Maleah van Hulst afgelopen weekend 4 jaar
geworden. Ze begint bij ons in groep 0. Binnenkort zullen
Cato Wagner en Yémaja Batawangge ook beginnen in groep
0. Allemaal van harte welkom!
Na de voorjaarsvakantie zal groep 0 in een apart lokaal
starten bij ons op school. Talitha Schaap zal deze groep
kinderen les gaan geven. Verderop in de nieuwsbrief stelt ze
zich aan u voor.

Schoonmaakavond
We willen alle ouders/verzorgers bedanken voor hun inzet
tijdens de schoonmaakavond. De school is weer fris!

Studiemiddag ICT
Afgelopen woensdagmiddag hebben we ons
als team gebogen over ICT in het onderwijs.
We hebben ons vooral laten inspireren over
wat er allemaal op de markt is en op welke
manier we dit als school willen gaan
inzetten. Zo waren er drones, virtual reality
brillen, speelgoed om te leren
programmeren. Het was heel interessant! In
mei komt er een vervolg op deze middag.
Juf Roos met een
virtual reality bril op.

Screening
Vanaf vorige week vinden in de groepen 2 t/m 8 de Cito
toetsen plaats. Zo volgen we nauwkeurig de voortgang van
elk kind. Tijdens de 10 minutengesprekken in februari
worden de resultaten van uw kind met u besproken.
We vragen u als ouders/verzorgers er verder geen aandacht
aan te besteden thuis, zodat de kinderen onbevangen naar
school kunnen gaan.
Zoals u kunt lezen worden er geen toetsen meer afgenomen
in groep 1. Wij vinden dat deze toetsen vaak geen goed beeld
geven van de werkelijkheid. We volgen alle kinderen in groep
1 en 2 door middel van onze observatiemethodiek ‘Kijk!’. Dit
zegt veel meer over de ontwikkeling en wat een kind al kan.
De overheid is ook bezig om de toetsen in groep 1 en 2 te
schrappen. Wij toetsen nog wel in groep 2, maar meer om de
werkwijze te oefenen voor in groep 3.
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Speeltoestel
U heeft het vast al gezien!
Ons kleuterplein is inmiddels
voorzien van een nieuw
speeltoestel. We moesten
even geduld hebben, maar
alle acties om geld binnen te
halen zijn niet voor niets
geweest. Vanmorgen zijn ze begonnen met de ondergrond en
dit samen zorgt voor een erg mooi resultaat. Heel erg
bedankt voor alle sponsoring!

www.sjaloomschool.com

2 februari 2018
Tussenschoolse opvang
Vanaf de herfstvakantie werken we met een digitaal systeem
voor de overblijf. U kunt via uw telefoon of computer
aangeven wanneer uw kind overblijft. Dit bevalt ons erg
goed! We hopen dat ook u tevreden bent. Mocht u nog tips
hebben, dan horen we het graag.
De regel is dat een kind voor 10 uur op de dag van overblijven
moet worden afgemeld, anders worden de kosten wel in
rekening gebracht. Tot nu toe hebben we dit nog niet in
praktijk gebracht. Vanaf de voorjaarsvakantie zullen we dit
wel gaan doen. Wilt u hier extra op letten? Ook willen we u
vragen de kinderen een theedoek mee te geven tijdens het
overblijven. Zo blijven alle tafels heel netjes.
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Rijksmuseum
Vrijdag 9 februari gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 met
de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Een hele leuke
excursie die perfect past bij onze projecten van Alles-in-1. Ze
vertrekken ’s morgen bij school en zijn rond 17.00 uur weer
terug. Meester Peter van der Hauw gaat ook mee om wat
meer te laten zien van Amsterdam. Hij is daar geboren en
getogen. Alvast heel veel plezier!

Laat op school
De afgelopen weken merken we dat
er veel kinderen vaak te laat op
school komen. De eerste bel gaat om
8.25 uur, wanneer de tweede bel
gaat (8.30 uur) starten de lessen. Het
gebeurt steeds vaker dat er na de
tweede bel nog kinderen binnen
moeten komen. We willen dan ook vragen of u in deze
gevallen de kinderen iets eerder naar school wilt sturen.
Dit geldt ook voor de ouders en kinderen van de groepen 1
en 2. Bij de tweede bel willen we graag starten in de kring.
Komt u de kinderen op tijd brengen voor de inloop?

Studiedag, alle leerlingen vrij
Op dinsdag 13 februari zijn alle leerlingen vrij. Voor de
leerkrachten is dit een werkdag zonder leerlingen. De dag zal
in het teken staan van het schrijven van groepsplannen,
maken van de rapporten en contactavonden voorbereiden.
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Contactavonden
De uitnodiging voor de contactavonden van woensdag
21 februari en donderdag 22 februari kunt u uiterlijk
woensdag 14 februari verwachten via de mail. Mocht u een
voorkeur hebben, dan kunt u de desbetreffende leerkracht
via de mail op de hoogte brengen. Een aantal leerkrachten zal
u vragen om op woensdagmiddag een gesprek te kunnen
voeren. U kunt aangeven of u dit wilt. Ook kan het zo zijn dat
er donderdag na schooltijd gesprekken worden gevoerd. We
willen graag iets meer flexibiliteit invoeren rondom het
plannen van de contactavonden. Op die manier ontstaat er
meer vrijheid bij de leerkracht om de drukke weken rondom
de rapporten en screening goed in te delen.
Voor de kinderen uit groep 8 worden de
voortgangsgesprekken op donderdag 22 februari gehouden.
Deze gesprekken zijn vrijwillig en een uitnodiging volgt!
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Schoolgericht maatschappelijk werk
Al enkele jaren is er schoolgericht maatschappelijk werk
aanwezig op De Sjaloomschool. De schoolgericht
maatschappelijk werker heeft gesprekken met kinderen.
Uiteraard worden ouders hier vooraf van op de hoogte
gesteld. Soms ervaart een kind een probleem waarin ze zelf
nog wat moeten leren zodat hij of zij er geen last meer van
heeft. Er zijn kinderen die sociaal vaardiger willen of moeten
worden, kinderen die dingen spannend vinden en hier anders
mee om willen gaan. Kinderen die een nare gebeurtenis zoals
bijvoorbeeld een scheiding, pesten of ziekte meegemaakt
hebben waar ze (nog) niet weten hoe ze daar mee om
kunnen gaan.
Ook kunnen ouders in gesprek gaan over problemen of
zorgen die in hun leven als volwassene spelen. Je kunt
denken aan opvoedvragen, een scheidingstraject of
praktische vragen rondom financiële zorgen. In die
gesprekken denkt de schoolgericht maatschappelijk werker
met ouders mee over hun vragen/probleem en mogelijke
oplossingen. Op de volgende momenten wordt er een
inloopspreekuur gehouden van 11.00 – 12.00 uur:
8 feb
29 maart
24 mei
12 juli

22 feb
12 april
7 juni

15 maart
26 april
21 juni

Even voorstellen
Ik ben Talitha Schaap en ben 19 jaar
oud. Graag wil ik mij aan u
voorstellen. Op dit moment ben ik
bijna afgestudeerd als
onderwijsassistent. Vanaf 5 maart
ben ik bij jullie op de Sjaloomschool
te vinden en zal ik de
instroomgroep gaan draaien. Van
jongs af aan ligt mijn passie al bij de omgang met kinderen en
kijk ik er dan ook erg naar uit om nu mijn passie werkelijkheid
te maken. Ik zou mijzelf omschrijven als een empathisch,
enthousiast en behulpzaam en hoop deze kwaliteiten dan
ook in te zetten tijdens mijn werk. De komende maanden
hoop ik met veel plezier te gaan werken aan de ontwikkeling
van de jongste kinderen op de Sjaloomschool. Zodat zij een
onvergetelijke start kunnen maken. Als u verder met mij
kennis wilt maken dan bent u van harte welkom!

Medezeggenschapsraad
Vanaf januari ziet de MR van onze school er een beetje
anders uit. Na jarenlange inzet zal Bertine Lohuis afscheid
nemen als voorzitter. Heel erg bedankt voor je inzet!
Vanaf dit moment zal het voorzitterschap bij de school liggen
en het secretariaat bij de oudergeleding. De oudergeleding
bestaat uit:
Jan Willem Schutte
lid
Antoinette Kortenhoeven
lid (ook zitting in GMR)
Jolanda Hinsenveld
secretaris

Goed nieuws!
Na de kerstvakantie
kwamen 2 leerkrachten
met heel goed nieuws op
school. Juf Sanne en juf
Hester zijn allebei in
verwachting. En juf Sanne had zelfs de grote verrassing dat ze
niet 1, maar 2 baby’s verwacht! Van harte gefeliciteerd! Wat
een feest was het bij ons op school. We hopen dat alles voor
beide juffen voorspoedig mag verlopen.
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Namens de school zitten de volgende leerkrachten in de MR:
Marianne Goosselink
lid
José ten Brinke
lid (ook zitting in GMR)
Irma Brink
voorzitter
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Schoolfotograaf
Donderdag 31 mei zal de schoolfotograaf komen om foto’s te
maken van onze kinderen. Zet u deze datum even in uw
agenda? Meer informatie volgt nog.

Schoolfruit week 6
Aankomende week delen we de volgende producten uit aan
onze kinderen:
Woensdag: banaan
Donderdag: appel
Vrijdag: bloedsinaasappel

Belangrijke data
9 feb.:
12 feb.:
13 feb.:
21 feb.:
22 feb.:
23 feb.:
26 feb.:
5 mrt.:

Groep 6-7-8 naar het Rijksmuseum
Weekopening
Studiedag, alle lln vrij
Contactavond groep 1 t/m 7
Contactavond groep 1 t/m 7
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Start groep 0
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