
 

 

22 september 2011 

Korfbaltoernooi             

Ook dit jaar gaan we weer meedoen  met het 

korfbaltoernooi op maandag en dinsdag 26 en 27 

september met enkele teams uit gr 6 en 7.           

We hopen op een paar sportieve dagen met vooral 

veel plezier en hopelijk mooi weer. Komt u de 

jongens en meiden aanmoedigen op het sportpark 

’t Lageveld? Ze spelen vanaf 16.00 uur  Succes 

meisjes en jongens! 

Speelgoedmiddag                                                               

In groep 1 en 2 zijn de speelgoedmiddagen niet 

meer zoals ze voorheen waren. Het zijn nu de 

laatste dagdelen voor een vakantie. Dus niet meer 

elke week. Het is even wennen, maar dat zal toch 

wel lukken? We zagen niet altijd de meerwaarde in 

de spullen die kinderen zelf meebrachten.           

We hopen dat u er begrip voor heeft. 

Spelinloop                                                                           

Zoals het welkomboekje vermeldt, is er voor groep 

0/1 elke morgen gelegenheid om even met uw 

kind een spel te spelen. In groep 1/2 is daarvoor de 

gelegenheid op dinsdag- en donderdagmorgen.   

Als u de leerkracht even wilt spreken, is daar 

natuurlijk altijd gelegenheid voor.  Als er vragen of 

onduidelijkheden zijn, horen we dat graag.        

Kom gerust! 

Infoavond voor de groepen 1 t/m 7. 

Maandagavond 3 oktober bent u als 

ouders/verzorgers van harte welkom om in de 

nieuwe groep te kijken en (nogmaals) kennis te 

maken met de leerkrachten van uw kind(eren). 

Vanaf 18.45 uur kunt u met uw vragen komen over 

de gang van zaken. In groep 3 is een centraal 

moment om 19.00 uur, zodat de juffen kunnen 

vertellen wat voor u van belang is. De avond duurt 

tot 20.15 uur. In elke groep krijgt u ook een stencil 

met groepsinfo mee. Het is niet de bedoeling dat 

uw kind(eren) meekomt/-komen. We hopen veel 

ouders te mogen ontmoeten. Groep 8 heeft een 

aparte avond. Binnenkort ontvangen die ouders 

een uitnodiging van juf Saskia.                                                         

 

 

 

 

Schoolregels.                                                                              

Op school hanteren we ( net zoals bij u thuis) een 

aantal omgangsregels. Deze worden elk schooljaar 

aan het begin weer onder de aandacht van de 

kinderen gebracht. De regels luiden: 

1. We lopen rustig in de gang 

2. Pesten …pikken we niet. 

3. Je eigen afval opruimen. 

4. Iedereen hoort erbij. 

5. Van elkaars spullen afblijven. 

6. Discriminatie…stop! 

7. Niemand uitschelden. 

8. Samen sociaal sterk. 

9. Let op je taalgebruik. 

10. Naar elkaar luisteren. 

11. Op tijd komen. 

12. Stop…denk…doe. 

GGD.                                                                                                  

Al jaren worden de kinderen in de groepen 2 en 7 

onderzocht. In het begin gebeurde dat door de 

schoolarts en later door een schoolverpleeg-

kundige. Vanaf dit cursusjaar verandert er het 

nodige. Het eerste contactmoment in groep 2 blijft 

maar wordt uitgevoerd door een dokters-

assistente. Zij controleert het gehoor, de lengte en 

gewicht en de visus ( het zien).Het onderzoek 

vindt plaats op school. De ouders hoeven niet 

meer aanwezig te zijn bij dit eerste 

contactmoment in groep 2. Wel vullen school en 

ouders een vragenlijst in. Dit blijft dus hetzelfde. 

De uitkomsten van de vragenlijsten en die van het 

onderzoek worden besproken door het JGZ team 

waarin de doktersassistente, de verpleegkundige 

en de schoolarts zitting hebben. Mocht daaruit het 

advies komen voor een vervolgonderzoek dan zal 

dat plaats vinden op school met u als ouder erbij. 

Voor groep 7 verandert er niet veel. Alleen dat dit 

onderzoek nu uitgevoerd gaat worden door een 

doktersassistente. Bovenstaande is nu beleid van 

de JGZ.  

 

 

 

 

 

Schooljaar 2011-2012 



Fietspuzzeltocht. 

We kunnen weer terugzien op een geslaagde 

avond. Ruim 200 deelnemers ( ouders en kinderen) 

hebben deelgenomen aan de tochten.  We willen 

alle ouders bedanken voor hun hulp maar vooral 

ook een woord van waardering naar de oudercom-

missie toe. De opbrengst voor de oudercommissie 

bedroeg € 340,-. Een mooi bedrag dat in de kas van 

de oc komt en dat helemaal ten goede aan de 

kinderen komt.  
                                                                      
Dinsdagmiddag 4 oktober                                                     

De kinderen van de onderbouw  hebben ’s middags 

vrij. Dat zijn de groepen 1, 2, 3 en 4.  

Handbaltoernooi                                         

Woensdagmiddag 5 oktober heeft groep 8 

handbaltoernooi in de sporthal ’n Dikken.              

Ze kunnen wel wat aanmoediging gebruiken!  

Jongelui zet hem op! 

Zendingsgeld.                                                                         

We hebben het prachtige bedrag van € 500,00  op 

de rekening van Woord en Daad kunnen storten. 

De opbrengst van de laatste periode van het 

afgelopen cursusjaar. Deze periode wordt geld 

ingezameld voor de GZB/IZB. Mogen we weer op 

uw medewerking rekenen? 

Even voorstellen….                                                            

Mijn naam is Inge van de Kolk en ik kom mijn 

praktijkwerk op de Sjaloomschool doen. Ik ben 

namelijk dit schooljaar begonnen aan de studie 

Pedagogiek in Zwolle aan Christelijke Hogeschool 

Windesheim. Het is de bedoeling dat we 4 uur in 

de week een beetje gaan snuffelen en helpen in de 

praktijk. Ik heb gekozen voor de Sjaloomschool. Ik 

heb zelf ook op deze school gezeten. Ik ga helpen 

in groep 5 komend jaar op de woensdagochtend 

met juf Roos en meester Peter. Daarnaast ga ik ook 

lezen en oefeningen doen met kinderen waarbij de 

leesvaardigheid nog moet worden verbeterd. Ik 

heb er veel zin in en hoop zo wat te leren in de 

praktijk.  

Typen met Type-Basic 

Vorige week zijn er een aantal leerlingen van groep 

7 begonnen met de cursus type-basic. Op maandag 

en woensdagmiddag na schooltijd gaan ze leren 

blind typen. Er zal 15 weken worden geoefend op 

school en thuis. Voor thuis krijgen deze leerlingen 

een stand-alone versie. Halverwege de cursus zal 

er een proefexamen worden afgenomen.  

Aan het eind van de cursus zal er een examen 

plaatsvinden en zullen ze een certificaat behalen. 

Op dit certificaat staat vermeld: het aantal 

aanslagen per minuut dat is behaald, plus de 

accuratesse (veel of weinig fouten), plus alles wat 

we hebben geleerd. En dat is heel veel. 

De begeleiding is in handen van juf Diny en 

meester John  

 
TSO 

Hierbij willen wij u graag informeren over de 

overblijfmogelijkheden  dit schooljaar.                      

Wanneer: Overblijven kan op :  maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag.                                                          

Hoe:  Bij de ingang, zowel bij de kleuters als bij de 

hoofdingang hangen lijsten waarop u kunt 

vermelden wanneer iemand wil overblijven. 

Jaarlijks:  Mocht uw kind(eren) dit schooljaar 

gebruik willen maken aanmelden  van de TSO , dan 

vragen wij u een aanmeldingsformulier  in te 

vullen.                                                                       

Kosten: De kosten van het overblijven zijn € 1,50 

per keer. Ook is  er een stempelkaart te koop. Deze 

kunt u aanschaffen op elke 1
e
 maandag van de 

maand om half negen in de lerarenkamer. Dit geld 

is deels bestemd voor de vergoeding van het 

overblijfteam, de aanschaf van nieuwe spelletjes 

en af en toe wat lekker voor de kinderen.                      

Korting: Voor het derde, vierde kind uit één gezin, 

hoeft niet te worden betaald.                                  

Maaltijd: De kinderen nemen zelf een boterham, 

cracker of iets dergelijks mee en iets te drinken. 

Wij vragen u vriendelijk  om zo min mogelijk koek 

en snoep in de lunchbak toe te voegen.  Wilt u zelf 

aan de slag als overblijfmoeder/vader, dan kunt u 

dit melden bij de leerkracht van uw zoon/dochter.                                                     

Voor verdere info: juf Diny ( TSO- coördinatrice)

  

Belangrijke data:                                                                 

26 en 27 sept.: korfbaltoernooi groep 6 /7                          

3 okt.: infoavond voor oud/verz gr 1 t/m 7                         

3 okt.: dierendag                                                                    

4 okt.: onderbouw ’s middags vrij                                     

5 okt.: handbaltoernooi groep 7 en 8                                  

5 okt.: start kinderboekenweek                                             

6 okt.: kleedjesmarkt in de hal vanaf 11 uur                            

10 okt.: gebedsgroep 13.30 uur in school                          

13 okt.: voorleeswedstrijd in school                                                         


