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Studiemiddag.
Wilt u op uw eigen kalender vermelden dat er op
dinsdagmiddag 19 juni een extra studiemiddag
gehouden wordt voor het team?! Deze staat
namelijk niet vermeld op de jaarkalender. Tijdens
deze middag gaan de leerkrachten aan het werk
met het groepsplan rekenen. Op basis van de
resultaten van de CITO rekentoets wordt dan het
groepsplan rekenen opgesteld voor de periode van
september t/m december. Alle kinderen zijn op
deze middag dan vrij!!
Avondvierdaagse.
De avondvierdaagse wordt gehouden op dinsdag 5
juni t/m vrijdag 8 juni. School biedt de mogelijkheid tot inschrijving hiervoor op donderdagmiddag
31 mei om 15.30 uur in de hal. Enkele personen
van de organisatie zijn daarvoor aanwezig op
school. De kosten bedragen €4,00 per persoon (
inclusief medaille). Voor verdere info en routes
kunt u de volgende site raadplegen:
www.ambulare.org. We doen niet in schoolverband mee met de wandelvierdaagse.
Welkom.
We heten deze keer Luther Nijhof van harte
welkom in groep 1. We wensen jou veel plezier bij
ons op de Sjaloomschool!
Luizencontrole.
Het was even investeren voor de luizenouders de
afgelopen weken maar bij de laatste controle op 7
mei bleken toch alle kinderen weer luizenvrij te
zijn. Controleert u ook regelmatig de komende
weken? Bij vragen kunt u altijd contact opnemen
met de coördinatrice van de luizenouders: Hannie
Velten ( 574561)
Kledingactie.
Op 8 juni staat de kledingactie gepland. U kunt de
kleding vanaf woensdag 6 juni in de hal neer
zetten.

Verkeersquiz.
Donderdag 10 mei deed ik (Marij Hopster) mee aan
de verkeersquiz bij de Passie. Het was heel leuk.
We moesten eerst in een kamertje wachten.
Daarna moest ik naar een hal aan een tafeltje
zitten. We zagen de vragen op een groot scherm.
Het publiek zat achter alle kandidaten. Het waren
25 vragen. Na afloop moesten we weer terug naar
e
het kamertje. Wachten op de uitslag. Ik ben 5
geworden van de 11. Ik nam Demi (gr. 6) en Xander
(gr.6) mee. Het was heel erg leuk!!
Gr. Marij Hopster.
Opgave vervoer schoolreisjes.
Inmiddels hebt u zich kunnen opgeven voor het
vervoer van de kinderen voor de schoolreisjes.
Denkt u eraan , als u dat nog niet gedaan heeft, om
u daarvoor aan te melden op school? Mag ook via
whakkert@versatel.nl
Bedankje.
We willen de ouders die als begeleider met groep 3
meegelopen hebben de afgelopen maanden van
en naar de gymzaal hartelijk danken. Fijn dat we
een beroep op uw tijd mochten doen.
Belangrijke data:
17 t/m 28 mei: hemelvaart- en pinkstervakantie
5 t/m 8 juni: avondvierdaagse
8 juni: inzameling gebruikte kleding
19 juni : alle kinderen ’s middags vrij
Pinksteren
Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest
elke dag een wonder verrichten,
een klein wonder van liefde ,
dat steeds een ziel uit het duister zal lichten ,
een wonder dat weer hoop schenkt en moed ,
dat treurenden vreugd’vol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet
Heer schenk mij die kracht van boven.
Het team van de Sjaloomschool wenst u een
plezierige meivakantie toe.

