
 

 

16 december 2010  

 

Meester Peter en juf Wies.                                              

Meester Peter kwam al steeds vaker op school en 

in groep 5. Maar na de kerstvakantie staat hij toch 

wekelijks weer in groep 5.  Juf Marieke komt op 

maandagmiddag en donderdag weer in de groep. 

In overleg met de Arbo arts is besloten dat juf Wies 

nog niet gaat starten in januari. Jammer maar het 

is toch goed om eerst goed op krachten te komen 

en niet te vroeg weer gaan starten. Juf Marij 

Aalvink kan gelukkig ook juf Wies blijven 

vervangen.  

 

Kerstviering 

De bovenbouw heeft op dinsdagavond 21 

december kerstviering in de hal met ouders. Het 

gaat om 19.00 uur beginnen. De groepen 1, 2, 3 en 

4 hebben op dinsdagmorgen zonder ouders een 

viering in de klas. 

 

Afscheid  

Juf Marloes Mensink heeft zich de afgelopen tijd 

enorm ingezet als invalster in groep 5 en voor de 

hele school. We willen haar ook op deze manier 

hartelijk bedanken  en wensen haar heel veel 

succes bij het vinden van een vaste baan.  

Ook nemen we afscheid van juf Sandra Aanstoot in 

groep 1. Ze heeft haar LIO stage erop zitten. Het 

was erg leuk in de klas  en wensen haar dan ook 

succes met de afronding van de studie. 

 

Welkom 

Alweer een nieuw gezicht af en toe in groep 1. 

Wessel Hulsman start na de kerstvakantie. We 

wensen je veel plezier bij ons op de Sjaloomschool. 

 

Luizencontrole  

Na de vakantie is er meteen weer luizencontrole. 

Wilt u rekening houden met vlechten en gel- 

gebruik. Hopelijk blijft  het zo goed doorgaan, als 

het nu gaat, dus zonder aanwezigheid van de 

kriebelbeestjes. Houdt u het ook thuis in de gaten? 

 

Schoonmaakavond 

Als het goed is hebt u een brief via de kinderen 

gekregen met de indeling van de eerste 

schoonmaakavond in dit schooljaar. 

Maandagavond 10 januari 2011 willen we de 

school onder handen nemen. Niet voor de lol, 

maar omdat het wel zo prettig is, wanneer onze 

kinderen in een schone school verblijven. 

 

 

 

 

 

 

Hulpklas  

In februari start een hulpklas. Deze hulpklas gaat 

zich richten op kinderen uit groep 3 en/of 4 met 

een leerprobleem op het gebied van taal, lezen en 

spelling. De hulpklas is een bovenschoolse 

voorziening, een pilot die onze schoolvereniging 

start. Deze wordt ondersteund door het 

samenwerkingsverband waarbij onze 

schoolvereniging is aangesloten. Met de hulpklas 

willen we bereiken dat kinderen positieve 

leerervaringen opdoen waardoor hun motivatie en 

zelfvertrouwen toeneemt. Daarnaast streven we 

naar het verbeteren van de leesvaardigheid. Voor 

een periode van 10 weken komen de kinderen elke 

maandag- en dinsdagochtend naar een lokaal in de 

Kluinveenschool. Ouders zijn zelf verantwoordelijk 

voor het vervoer.  

Invulling aan de hulpklas wordt gegeven door 2 

bovenschoolse IB’ers; Willy Altena en José van 

Putten. Zij worden hierin ondersteund door Eline 

Dubbink en Hananja Haan. Zij zijn afgestudeerd 

leerkracht en volgen nu master SEN (Special 

Educational Needs). Deze master richt zich met 

name op leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

Na de kerstvakantie wordt in overleg met 

leerkrachten van alle verschillende scholen 

gekeken welke kinderen eventueel in aanmerking 

komen. Wanneer een leerkracht uw zoon/dochter 

aanmeldt, gebeurt dit uiteraard in overleg met de 

ouder(s)  of verzorger(s). 

Ouderbijdrage.                                                              

Enkele weken geleden hebt u van de 

oudercommissie een formulier ontvangen over de 

ouderbijdrage. Als u vragen of  het formulier bent 

kwijtgeraakt kunt u contact opnemen met Esther 

Ooms ( 576459)  

 

Belangrijke data:  

21 dec.: kerstviering gr. 5 t/m 8 19.00 uur  

22 dec.: kerstvakantie begint om 12.15 uur tot en 

met 2 januari 2011 

3 jan.: luizencontrole 

10 jan.: schoonmaakavond. 

 

Het team van de Sjaloomschool wenst u  

gezegende kerstdagen en een gezellige 

jaarwisseling toe en hopelijk zien we  elkaar na de 

vakantie weer gezond terug! 
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