
 

 

8 maart 2012     

Paasviering                                                                                

Op woensdag 4 april staat de paasviering voor de 

bovenbouw gepland. In de aanloop naar deze 

viering is er besloten om gebruik te maken van het 

40 dagen project “ Groter dan je dacht” door de 

hele school heen. De kern vormt  het verhaal over 

wie Jezus is en wat Hij voor mensen betekent. Dat 

is altijd groter dan je je voor kunt stellen. Daarmee 

beginnen we de komende week. Een gezamenlijke 

afsluiting zoals we dat  andere jaren gewend 

waren, past niet zo bij dit project. Het project 

komt beter tot uiting in de eigen groep . Daarom 

hebben we besloten om geen viering met ouders 

te houden op woensdagavond, maar om de 

paasvieringen allemaal in de groep te houden op 

donderdagmorgen 5 april. Wel blijft het 

afsluitende paasetentje op donderdagmiddag 

gewoon doorgaan . De kinderen zijn dan daarna 

om 13.00 uur vrij.  

Biddagviering.                                                                               

Op woensdag 14 maart gaan we met de 

bovenbouw naar de Taborkerk om daar de dienst 

bij te wonen. Enkele leerkrachten gaan mee en we 

hebben ook een aantal ouders bereid gevonden 

om met ons mee te gaan. Als uzelf ook naar de 

dienst gaat, zou u dan ook bij de kinderen van 

onze school willen gaan zitten? We zitten boven! 

Groep 1 t/m 4 hebben hun eigen viering in de hal.   

Onderwijstijd groep 0 en 1                                                     

Als school zijn we gebonden aan wettelijke eisen 

v.w.b. onderwijstijd. In de onderbouw is dat 

gemiddeld 880 uur en in de bovenbouw 1000 uur. 

Tot nu toe hebben de kinderen in de onderbouw   

gemiddeld  930 uur onderwijstijd genoten. We 

merken steeds vaker dat een hele week school 

heel intensief is voor de jongste kleuters..  

 

 

 

 

 

Een rustpunt midden in de week ( lees de 

woensdagochtend voor groep 0 en 1 en de 

dinsdagmiddag voor groep 0) zou dan voor de 

jongste  kleuters  volgens ons de meest 

wenselijke oplossing zijn. Wettelijk gezien ligt 

er qua uren de mogelijkheid om de kinderen 

in de groepen 0 en 1 minder naar school te 

laten gaan. Daarnaast  gaan we ook op de 

Sjaloomschool merken dat we met een  kleine 

terugloop van kinderen te maken krijgen in de 

toekomst. Om te voorkomen dat er enerzijds 

combinatiegroepen gevormd moeten worden 

en anderzijds er een groep is die wettelijk 

meer uren maakt dan voorgeschreven, 

hebben we besloten om de onderwijstijd voor 

de  kinderen in de groepen 0 en 1 te 

verminderen. Dit is eigenlijk op andere 

scholen binnen onze vereniging al heel lang  

zo. Voor deze aanpassing hebben we als 

school ook de instemming nodig van de 

oudergeleding van de MR. Zij heeft dit 

verleend op de vergadering van 20 februari jl. 

Met ingang van het cursusjaar 2012 – 2013 zal 

dit gestalte krijgen. We zullen u t.z.t., als de 

groepsindeling rond is, verder informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2011-2012 



 Staken : nee!        Solidair:  Ja!!                                                 

We hebben afgelopen dinsdag niet mee gedaan 

aan de stakingsactie. Dit houdt echter niet in dat 

we het eens zijn met de bezuiniging van 300 

miljoen op Passend Onderwijs. Wij als team 

vinden ook dat hierdoor  de kwaliteit van het 

onderwijs  en de toegankelijkheid van het(basis) 

onderwijs voor kinderen met  extra zorg ernstig in 

gevaar dreigen te komen.  

Eindtoets CITO groep 8.                                                                 

Na enkele weken van wachten, kwam dan toch 

afgelopen dinsdag de uitslag binnen. Met een 

score van 536,2 hebben de kinderen van groep 8 

een goed resultaat neergezet. We zitten daarmee 

net iets boven het landelijk gemiddelde. Nu gaan 

de gesprekken over plaatsing in het VO de laatste 

fase in. Groep 8: TOPPIE!! 

(Te) vroeg op school.                                                    

Het komt vaak voor, dat kinderen voor de 

afgesproken tijd van tien over één,  op school 

komen. Voor de moeders die tussen de middag  

toezicht houden op het plein op de overblijf-

kinderen  wordt het daardoor  erg onover-

zichtelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor die 

kinderen die overblijven en vinden het lastig om 

deze taak uit te voeren als er dan zowel overblijf – 

als geen overblijfkinderen  op het schoolplein 

aanwezig zijn. Wij willen u dan ook vragen om uw 

kinderen niet voor tien over één naar school te 

laten gaan.                                                                                                          

Studiemiddag verenging.                                 

Woensdagmiddag 14 maart is er een studie-

middag voor alle medewerkers van de school-

vereniging in het Kulturhus in Hoge Hexel. Het 

thema van die middag is ‘Opbrengstgericht 

werken: wat is ‘goed’ en wat is ‘best’? Er zullen 

een aantal workshops gehouden worden, 

waaronder; effectieve instructie met het digibord, 

opbrengstgericht begrijpend lezen, periode-

planning bij kleuters en woordenschat-

ontwikkeling in onder – en middenbouw. Het 

belooft een leerzame middag te worden.  

 

Ouderavond 20 maart.                                                             

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u verdere 

informatie over de ouderavond. Opgavestrookjes 

graag uiterlijk vrijdag 16 maart inleveren op school 

of anders aanmelding via het mailadres van 

school!! 

Mini Elfstedentocht.                                                     

Terwijl de ’echte’ tocht op het nippertje toch niet 

doorging, hebben de kinderen van de Sjaloom-

school wel ‘hun’ mini elfstedentocht geschaatst. 

Op de site van de Wierdense ijsclub staan 

prachtige actiefoto’s. Onderstaande link verwijst 

daarnaar. http://www.wierdense-ijsclub.nl/foto-

album                                                                                                             

Takken                                                                                              

De oudercommissie is op zoek naar kronkel-

hazelaartakken. Voor de versiering in de hal voor 

Pasen hebben zij die nodig. Ze kunnen afgegeven 

worden op school in de loop van volgende week.  

Kangoeroewedstrijd                                                                    

Donderdag 15 maart nemen we met enkele 

kinderen uit groep 5 t/m 8 weer deel aan de 

Kangoeroewedstrijd. Dit is een reken - en 

wiskundewedstrijd die in 46 landen wordt 

gehouden. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuze-

vragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder 

gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van 

eenvoudig tot zeer moeilijk. In totaal deden in 

2011 ruim 6 miljoen  leerlingen mee aan de 

Kangoeroewedstrijd! 

 

Belangrijke data:                                                                     

12 maart: gebedsgroep 13.30 uur in school                      

14 maart: biddagviering onderbouw in school, 

bovenbouw samen naar de kerk                                        

15 maart: kangoeroewedstrijd in school                         

20 maart: ouderavond MR.  

 

 


