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Terugkijken en vooruit zien 
Donderdag 12 juni hebben we met het team een 
studiebijeenkomst gehad. Tijdens deze dag hebben we terug 
gekeken naar het afgelopen schooljaar en plannen gemaakt 
voor het komende schooljaar.  
Op onderwijskundig gebied hebben we ons dit jaar gericht op 
de oriëntatie voor een methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Juf Marloes heeft daar onderzoek naar gedaan 
vanuit haar opleiding Master SEN. Uit haar onderzoek is 
gebleken dat we aankomend schooljaar een methode gaan 
gebruiken door de hele school. U krijgt hier als ouders meer 
informatie over aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
 
Verder gaan we ons volgend schooljaar bezig houden met het 
rekenonderwijs. De laatste jaren zijn de ontwikkelingen erg 
snel gegaan en zijn er nieuwe inzichten gekomen. Daar willen 
we graag in mee gaan en als team gaan we daar scholing voor 
volgen. 
 
Ook zullen we ons blijven ontwikkelen op het gebied van 
handelingsgericht werken. Kijken naar het individuele kind 
om vervolgens tegemoet te komen aan de behoefte van het 
kind op leergebied en sociaal gebied.  
Er liggen mooie uitdagingen voor onze school waar we als 
team, met u als ouders en samen met onze kinderen hard 
aan gaan werken.  

Groep 8 
Groep 8 is zojuist veilig teruggekomen van hun schoolkamp in 
Giethoorn. Ze hebben het prachtig gehad, met weinig slaap 
maar veel plezier. In een prachtige omgeving hebben ze 
genoten van het water en van elkaar. De oogjes werden op 
de terugweg zwaar, maar dat hoort erbij.  
 
Er wordt druk geoefend door groep 8 voor de 
afscheidsmusical. Het ziet ernaar uit dat het weer een 
prachtig optreden gaat worden 1 juli ‘s avonds. De ouders 
van de kinderen uit groep 8 krijgen een speciale uitnodiging. 
Het is niet de bedoeling dat kinderen van de Sjaloom 
aanwezig zijn die avond. Voor hen wordt de generale 
repetitie opgevoerd op dinsdagmorgen 1 juli. Ook zijn alle 
ouders, die op welke manier dan ook de school het afgelopen 
jaar hebben ondersteund, deze ochtend van harte welkom. 
Denk aan ouderraadsleden, luizenmoeders, ouders voor Spel- 
en Boekenplan, gebedsgroepleden en ga zo maar door.  Om 
10.15 uur staat de koffie klaar. U bent van harte uitgenodigd. 

 
 

Contactavond groep 1 t/m 7 
Afgelopen week heeft u de brief ontvangen met daarin de 
tijden waarop we u dinsdag of woensdag op school 
verwachten. Mocht u niet kunnen op dit tijdstip, probeer dan 
onderling te ruilen. Vergeet dit niet door te geven aan de 
desbetreffende leerkracht. 
  

 ANWB Streetwise 
Donderdag 26 juni vindt op school het project “Streetwise” 
plaats. Deze ochtend vinden er in alle groepen 
verkeersactiviteiten plaats. Het programma voor de groepen 
1 en 2 vindt plaats in school. De groepen 3 en 4 gaan naar de 
gymzaal aan de Wilhelminastraat. Rondom school zijn er 
activiteiten voor de groepen 5 t/m 8. I.v.m. deze activiteiten 
is de straat voor de school (een deel van de Sav. 
Lohmanstraat) gedurende de ochtend afgezet. Wilt u 
hiermee rekening houden bij het naar school brengen en het 
ophalen van uw kind(eren)! Komende maandag ontvangt u 
via uw kind een brochure over het project “Streetwise”. 
 

 Afscheidsreceptie juf Marjan en meester Peter  
Afgelopen dinsdag heeft u een brief ontvangen met meer 
informatie over de afscheidsreceptie van donderdag 26 juni. 
U bent van harte welkom om juf Marjan en meester Peter 
een hand te schudden van 16.15 tot 17.00 uur. 

 

Rapport mee 

Vrijdag 27 juni krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 het 

rapport mee naar huis. Een aantal ouders krijgt ook een 

proefexemplaar mee van het nieuwe rapport. Na de 

zomervakantie zal om feedback worden gevraagd, zodat we 

de op- en aanmerkingen van ouders mee kunnen nemen voor 

aankomend schooljaar. Dan zullen we het nieuwe rapport in 

gebruik gaan nemen. 

Groep 8 krijgt het rapport op hun laatste schooldag mee naar 

huis. Dat is op woensdag 2 juli.  
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Passend Onderwijs 

Op school wordt er veel gebruik gemaakt van zogenoemde 

Time Timers. Dit zijn eigenlijk een soort van kookwekkers. Het 

rode vlak geeft de resterende tijd aan. Dit geeft de kinderen 

duidelijkheid. Bijvoorbeeld:  Hoeveel tijd heb ik nog om mijn 

werk af te maken? Of om op te ruimen? Is 

de tijd voorbij, dan is het rode vlak weg en 

is er een piep te horen. De Time Timers 

worden klassikaal ingezet en zijn te zien op 

het digibord.  

Ook hebben we kleine Time Timers. Deze worden, waar 

nodig, bij kinderen op tafel gezet om hun werkhouding te 

verbeteren. Het te maken werk wordt dan bijvoorbeeld in 

kleine stukjes opgedeeld. De leerkracht geeft aan dat som 1 

binnen 5 minuten gemaakt moet zijn en zet daarbij de Time 

Timer. Naarmate kinderen ouder worden, leren ze zelf hun 

tijd in te schatten. Hoeveel sommen kan ik binnen de 

gestelde tijd maken? Zo wordt hun taakgerichtheid en 

werkhouding vergroot. 

 

Schoonmaakavond 

Maandag 30 juni staat de laatste schoonmaakavond voor dit 

schooljaar gepland. U heeft een tijd geleden een brief 

ontvangen met daarin de planning wie er wanneer wordt 

verwacht. Komende week ontvangt u van ons nogmaals de 

namenlijst, met daarop de namen vermeld van de ouders, die 

de 30ste op school verwacht worden. Vele handen maken licht 

werk en zo kunnen we het schooljaar goed afsluiten! We 

starten om 19.00 uur. 

 

Laatste schooldag 

Donderdag 3 juli is onze laatste schooldag van dit jaar. Dan 

zal ook de laatste nieuwsbrief verschijnen. Vrijdag 4 juli zijn 

alle kinderen vrij.   

 

Rommelmarkt Adm. De Ruyterweg 
Op zaterdag 28 juni 2014 wordt er een rommelmarkt 
gehouden bij ons in de wijk aan de Admiraal de Ruyterweg. 
Dit is georganiseerd door de buurtvereniging van deze straat. 
Kinderen mogen hier gratis staan. Voor meer informatie kunt 
u bellen met 0546-432545 
 

 Belangrijke data  

 
24 juni:  Contactavond groep 1 t/m 7 
25 juni:  Contactavond groep 1 t/m 7 
26 juni:  ANWB Streetwise ( alleen de ochtend) 
26 juni:  Afscheidsreceptie juf Marjan en meester  
                             Peter om 16.15 uur 
27 juni:  Rapport mee 
30 juni:  Schoonmaakavond 
1 juli:  Generale repetitie musical om 10.15 uur 
1 juli:  Afscheidsavond groep 8 om 18.30 uur 
2 juli:  Laatste schooldag van groep 8 
3 juli:  Laatste schooldag van de andere groepen 
 


