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10 juni 2009  

Oudercommissie                                                         

Na een lange periode van trouw meehelpen met 

diverse activiteiten, vertrekken Epi Schreur en 

Yvonne Veneman. We willen jullie ook vanaf deze 

plaats hartelijk bedanken voor jullie geweldige 

inzet!!! Hun lege plekken zullen na de 

zomervakantie worden ingevuld door Esther Ooms 

(moeder van Vera, groep 2) en Lydia van Steeg 

(moeder van Iris, groep 1). Hartelijk welkom, we 

hopen op een goede tijd van samenwerking. 

Verkeersouder(herhaalde oproep)                       

Vindt u het ook belangrijk en wel handig dat 

iemand zijn/haar nek uitsteekt op het gebied van 

de verkeersveiligheid rondom school? Als niemand 

het doet, gebeurt er ook niets/weinig. Als u 

hierover met vragen zit, kunt u zich wenden tot 

Yvonne Veneman (tel577941). Of denk mee, wie 

hier best geschikt voor is. Meldt u zich bij Yvonne 

of op school. 

Groepsindeling nieuwe schooljaar                           

Het was niet helemaal compleet, vandaar dat hier 

nog een keer de goede versie komt:                        

groep 1: juf Sylvia (ma., di., woe.) en juf Anja (woe., 

do., vrij.)                                                                         

groep 2: juf Jenny (ma, di.ochtend) en juf Marieke 

(di.middag wo., do., vrij.)                                               

groep 3: juf José (ma., di., woe.) en juf Saskia (do., 

vrij.)                                                                                 

groep 4: juf Wies (ma., di., woe.) en juf Irma (do., 

vrij.)                                                                                 

groep 5: meester Peter (ma., di., woe., vrij.) en juf 

Marianne (woe., do.)                                                

groep 6: juf Herma (ma., di., woe.) en juf Elly (woe., 

do., vrij.)                                                                    

groep 7: meester John ( ma.di.do.vri.) en meester 

Henk (woe)                                                                      

groep 8: juf Saskia (ma., di.) en juf Marjan (woe., 

do., vrij.)                                                                         

Juf Wies verzorgt op donderdag de tutoring in 

groep 1 en 2,  juf Roos neemt alle ochtenden van 9  

 

 

 

 

 

tot 12 uur Thiemo Nijhuis en Sem Scherphof  onder   

haar hoede. 

Schoolfotograaf: afscheidsfoto groep 8.                                                         

Groep 8 gaat nog één keer als groep op de officiële 

foto op maandagmorgen  15 juni  

Wiezoloop                                                                  

Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen zich 

laten inschrijven voor de Wiezoloop.  De 

inschrijving is gepland op 24 juni vanaf 12.15 uur, 

het kost €3.00  t/m 12 jaar, in de hal van de 

Sjaloomschool. Maar het kan ook heel makkelijk 

via de site van Wiezo; www.wiezo.nl. 

Kaartenactie.                                                                              

In het najaar hebben we een kaartenactie 

gehouden. Voor een deel hebben we daar een 

prachtige muziekset voor aangeschaft. Inmiddels is 

er ook een keyboard voor gekocht. Er bleef echter 

nog een klein bedrag over. Dit hebben we besteed 

voor de aanschaf van sportkleding. Nogmaals 

hartelijk dank voor uw inzet destijds.   

Piano.                                                                             

Nu we in het vervolg een keyboard gaan gebruiken, 

is de piano overbodig geworden. Als er 

belangstelling voor is dan kunt u dit melden bij 

school. Er klinkt hier en daar wel een valse noot ( 

voor de kenner 

Schoolfeestdag.                                                          

Vrijdag 19 juni is onze jaarlijkse schoolfeestdag. 

Voor eten en drinken wordt gezorgd ( en ook voor 

een smakelijke lunch!!). De kinderen mogen 

verkleed komen. Graag wel gemakkelijk zittende 

kleding en schoeisel. We starten gewoon om 8.30 

uur. De eindtijd voor alle groepen is 13.15 uur. We 

hopen op een gezellige en geslaagde dag. Op deze 

dag wordt tevens onze nieuwe website geopend. 

In de loop van de morgen wordt de oude omgezet 
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naar de nieuwe. Het blijft gewoon:  

www.sjaloomschool.com  

Belangrijke data:                                                               

12 juni: schoolreis groep 7                                                

19 juni: schoolfeestdag  ( tot 13.15 uur!)                                                

22 juni: vrijwillige contactavond                                     

23 juni: schoolreis groep 1t/m 6                                      

25 juni: laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie                                     

25 juni: schoonmaakavond!!!                                     

1 juli: gebedsgroep 8.30 uur                                              

1 juli: rapport mee                                                         

3 juli: 10.30 uur zomervakantie  

Tevredenheidonderzoek.  De afgelopen weken 

hebben we de kinderen gevraagd hoe ze e.e.a. 

ervaren op school. De inspectie verplicht ons 

daartoe. In de groepen 4 t/m 8 zijn vragenlijsten ( 

schriftelijk )  klassikaal afgenomen. In de andere 

groepen bij enkele kinderen ( mondeling) 

individueel. In 2007 hebben we ook deze vragen 

afgenomen. U ziet in de onderstaande tabel de 

resultaten: 

De lessen: 2007 2009 

1. Ik vind dat er op school goed 

gewerkt wordt aan rekenen, taal, 

lezen en andere leervakken 

84% 98% 

2. Ik vind dat er op school 

voldoende aandacht is voor 

creatieve vakken, zoals tekenen, 

handvaardigheid en muziek 

72% 77% 

3. Er wordt op school voldoende 

aandacht gegeven aan gymnastiek 

81% 87% 

4. Er worden op school voldoende 

leuke dingen georganiseerd. 

(schoolfeest, excursies bijv.) 

84% 83% 

De groep:   

5. Ik voel me prettig in deze groep. 96% 93% 

6. Als er ruzie is, wordt daar door 

de school goed mee omgegaan. Er 

wordt meteen iets aan gedaan. 

67% 73% 

7. Het is rustig in de klas, als er 74% 74% 

gewerkt moet worden. 

8. Ik word regelmatig gepest. 49% 7% 

9. Als er gepest wordt, zorgt de 

juf/meester er voor dat er direct 

wat aan gedaan wordt. 

74% 80% 

10. Als ik ergens mee zit kan ik dat 

aan de juf of aan de meester 

vertellen. 

96% 98% 

11. Ik vind dat er op school goed 

uitgelegd wordt. 

98% 98% 

12. De regels op school worden 

goed nageleefd. 

76% 79% 

13. Als ik snel klaar ben, krijg ik 

extra opdrachten van de 

juf/meester. 

51% 78% 

14. De juf/meester geeft me extra 

aandacht als ik iets niet begrijp. 

88% 85% 

Andere zaken:   

15. Ik vind het leuk om naar school 

te gaan. 

81% 72% 

16. Het overblijven is goed 

geregeld.* 

94% 92% 

17. Ik vind spelen op het plein wel 

plezierig 

94% 98% 

 

*: alleen voor de kinderen die overblijven 

Het algemene beeld is erg positief. Gelukkig is het 

percentage kinderen dat aangeeft regelmatig 

gepest te worden erg laag. Het blijft voor ons als 

team belangrijk om hier ook het komende 

cursusjaar alert op te blijven en het percentage 

nog verder te verlagen. Vraag 7 zal het komende 

cursusjaar verder uitgediept gaan worden in de 

onder- en bovenbouwvergaderingen.  

 

 

 


