
 

 

26 november 2009 

Sjaloomsite                                                                          

Houd onze site regelmatig in de gaten, want foto’s 

en nieuwtjes worden vaak op de site gezet, o.a. 

van de voorleeswedstrijd en  anti-pestdag. Maar 

ook nieuws van de groepen. 

Welkom                                                                     

Djayden Egberts is begonnen in groep 1. We 

wensen je veel plezier bij ons op de Sjaloomschool. 

Sintbezoek                                                                         

Als alles goed verloopt, komt de goede man 

vrijdagmorgen 4 december om half 9 bij ons op 

school. Maar je weet het maar nooit. Er gaan 

geruchten dat er van alles mis gaat of dreigt mis te 

gaan. Beleef het mee, als ouders bent u van harte 

uitgenodigd om het van half 9 tot ongeveer half 10 

te zien op het plein en in de hal van school.  De 

kinderen van de bovenbouw hebben lootjes 

getrokken, er mag voor €4,00 een kleinigheidje 

gekocht worden. De surprises moeten 4 december  

voor half 9  in het lokaal gebracht worden.                

’s Middags zijn ook de kinderen van de 

bovenbouw vrij van school.  

Nieuws van de M.R.                 

Woensdag 18 november was er een MR-

vergadering.                                                                                      

Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten.   

- MR verkiezing oudergeleding:                                

Momenteel heeft Erna Klaassen haar eerste 

termijn van 3 jaar erop zitten. In de nieuwsbrief 

van 1 oktober jl. is er een oproep gedaan om 

tegenkandidaten in te dienen. Bij de MR zijn geen 

namen van kandidaten ingediend. Dit houdt in dat 

Erna Klaassen voor een volgende termijn van 3 jaar 

is herkozen.                                                                           

- Schoolgids :                                                                      

Momenteel wordt de schoolgids kritisch bekeken 

om de inhoud en informatievoorziening naar de 

ouders en school inspectie toe te verbeteren. De 

schoolkalender wordt als zeer handig ervaren en       

 

 

 

 

 zal aan het begin van ieder schooljaar worden 

uitgedeeld.                                                                             

– Ouderavond:                                                                           

Op 8 maart 2010 is er een ouderavond gepland 

met als thema “Lekker lezen!?”. De leesmethodiek  

“Ralfi lezen” komt aan de orde. Deze avond zal in 

het teken staan van lezen en wat u als 

ouders/verzorgers kunt bijdragen om uw kind 

hierin te ondersteunen.  De volgende MR 

vergadering is op 17 Maart 2010.   

Luizen.                                                                                 

Gelukkig bleken alle hoofden schoon tijdens de 

laatste controle. Het blijft op veel scholen een 

hardnekkig probleem. Wilt u aub regelmatig blijven 

controleren? Op school worden alle jassen nu uit 

voorzorg al in capes gedaan. Vanaf volgende week 

worden er plastic tassen gebruikt. Het kost heel 

veel ( onderwijs) tijd om de jassen in de capes te 

krijgen. Met plastic tassen hopen we dit sneller te 

kunnen doen. 

Esther.                                                                             

Je bent voor ons een Godsgeschenk,                                       

zo kostbaar en zo klein….                                           

We bidden dat, waar jij ook gaat,                                     

Zijn hand op jou zal zijn.                                                       

Deze tekst staat bovenaan het geboortekaartje dat 

we deze week hebben ontvangen.  Juf Marieke en 

Wilco zijn op 22 november verblijd met een prach-

tige dochter Esther. Alles gaat goed. Het adres is: 

Eikenlaan 4a, 7642 GB. 

Belangrijke data:                                                             

1 dec.: gebedsgroep 13.30 uur in school                    

4 dec.:  8.30 de Sint bezoekt onze school!  Alle lln. 

vanaf 12.00 uur vrij.                                                     

17 dec.: groep 1 t/m 4 19.00 uur kerstfeest met 

ouders in de hal                                                               

18 dec.:  alle lln. 12.00 uur vrij    
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