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Schatzoekers 
Het 40-dagenproject is in volle gang. Zo komen we steeds een 
beetje dichter bij het paasfeest. In de afgelopen week hebben 
we gelezen over hoeveel een muntje waard kan zijn. Voor de 
één is het niet zoveel, voor een ander een echte schat.  
 
Een schatzoeker zoekt altijd 
naar waardevolle kostbaarheid. 
Maar wat is echt het meeste waard 
en waar wordt dat bewaard? 
 
Een rijke gooit handenvol geld in de kist. 
Hij offert, maar zonder dat hij nu iets mist. 
Een vrouw met twee muntjes doet veel en veel meer: 
Zij geeft wat ze heeft, want ze leeft voor de Heer. 
 
Projectlied 40-dagentijd uit Kind Op Maandag 
 

Groep 4 
De afgelopen twee weken is juf Jenny niet in groep 4 geweest 
wegens privéomstandigheden. Gelukkig lijkt het nu goed te 
gaan en zal ze zo snel mogelijk weer voor de klas gaan. 
 

Activiteiten 
Op dit moment hebben we erg veel leuke activiteiten op 
school. Zo heeft groep 6 meegedaan met de verkeersquiz en 
ze hebben zelfs gewonnen! Groep 1 en 2 hebben meegedaan 
aan een workshop trommelen. Het was een dolle boel in het 
speellokaal. Onze school is vertegenwoordigd tijdens het 
juniordictee van de gemeente Wierden, groep 6, 7 en 8 zijn 
bij een culturele voorstelling geweest en groep 8 heeft ook 
meegedaan aan een techniekevenement. Teveel om op te 
noemen!  
Door deze activiteiten wordt het leren op school afgewisseld 
met de praktijk.  
 
 
 
 
 

Techniekmuseum 
Op 1 april gingen we naar het museum. We begonnen  met 
een speurtocht. Toen gingen we zoeken naar machines waar 
een knop bij zat . Eén machine ging feilen  en boren. 
Als je op de knop drukte gingen de telefoons af. 

Anderen gingen een sleutelhanger maken. We mochten eerst 

een plaatje uitkiezen en daarna gingen we dit kleuren en er 

een gaatje in maken. Toen moesten we het uitknippen en 

daarna ging een meneer het in de oven bakken. Toen ging het 

krimpen en we moesten we er een  ring in doen.  

Daarna mochten we allemaal spelletjes met techniek doen. 

Het was HEEL LEUK! 

Jasper en Marit, groep 4 

 

Koffieochtend 

Op dinsdag 8 april staat er weer een koffieochtend gepland. 

Het doel van deze ochtenden is ontmoeting. Kom gerust 

binnen voor een kop koffie. U bent van harte welkom van 

8.30 uur tot 9.15 uur. 

Verkeersexamen groep 7 

Donderdag 10 april gaan de kinderen van groep 7 het 

theoretisch verkeersexamen maken in de klas. Dinsdag 15 

april wordt er gefietst door Wierden om te kijken of ze de 

theorie ook in de praktijk kunnen toepassen. Veel succes 

allemaal! 

Schoolvoetbal groep 7 en 8 

Maandag 14 en dinsdag 15 april wordt het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi gehouden op het terrein van SVZW. 

De jongens en meiden zijn al flink aan het trainen. U bent 

allemaal uitgenodigd om deze dagen te komen kijken ( vanaf 

16.00 uur op het sportpark). Onze kinderen kunnen wel wat 

aanmoediging gebruiken, dus wees welkom! 
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Paasviering 

Woensdag 16 april vieren de kinderen van de bovenbouw 

het paasfeest in de hal van de school. Dat willen we graag 

doen met alle ouders/verzorgers. Andere kinderen van het 

gezin kunnen hier helaas niet bij zijn i.v.m. de brandveiligheid 

in de school. De bovenbouwleerlingen krijgen nog een 

uitnodiging mee naar huis. 

Groep 1 t/m 4 zal de paasviering in de klas hebben op 

donderdag 17 april. Daarna blijven alle leerlingen eten op 

school. De OR zorgt voor een heerlijke paasmaaltijd. Wilt u de 

kinderen een eigen bord en beker mee willen laten nemen 

naar school? Alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij. 

Anti-pestactiviteit 

In november hebben we de anti-pestdag beleefd met elkaar. 

Toch willen we dit jaar nog aandacht geven aan dit thema. Op 

donderdag 17 april zullen we met elkaar ballonnen oplaten 

en zal er een echte anti-pesttegel worden geplaatst bij de 

school. Nog even een herinnering dus aan hoe we met elkaar 

omgaan en wat we hebben afgesproken. 

Koningsspelen 

Vrijdag 25 april doen we als school mee aan de 

Koningsspelen. Hierbij zit een heerlijk ontbijt. Tijdens deze 

dag worden er allerlei sportieve activiteiten georganiseerd 

voor onze kinderen. Voor deze dag zijn we nog op zoek naar 

mensen die pannenkoeken willen bakken. De benodigdheden 

hiervoor worden door school aangeleverd. Aankomende 

week ontvangt u hierover een brief. Wilt u het invulstrookje  

inleveren? Wat wel goed is om te weten is dat groep 1 t/m 4 

gewoon om 12.00 uur vrij zijn en dat de 

bovenbouwleerlingen deze dag school hebben tot 14.00 uur. 

 

Extra vrije dagen! 

We zijn er achter gekomen dat er vorig jaar, in de 

voorbereiding van dit schooljaar, een fout is geslopen in de 

planning van vrije momenten van de kinderen. Het blijkt dat 

onze leerlingen recht hebben op meer vrije uren. Deze uren 

willen we als volgt invullen: 

Woensdag 28 mei ‘14 (woensdag voor Hemelvaart) 

Donderdag 12 juni ‘14 (was een studiemiddag, wordt  

                                                 studiedag) 

Vrijdag 4 juli ‘14  (vrijdag voor zomervakantie) 

Op bovenstaande momenten zijn onze leerlingen extra vrij. 

Door deze dagen te kiezen, hopen we dat het zo goed 

mogelijk valt in te plannen voor alle ouders.  

 

Formatie 

Op dit moment zijn we druk bezig met de groepsverdeling 

voor het komende schooljaar. Het is, zoals elk jaar, weer een 

ingewikkelde puzzel! Kijkend naar de leerlingaantallen in de 

verschillende groepen en wetende dat er behoorlijk 

bezuinigd moet worden, is het invoeren van 

combinatiegroepen onvermijdelijk. We zullen als team 

afwegingen maken en vervolgens een keuze maken. Zodra 

we meer weten over de komende formatieplannen zullen we 

u op de hoogte brengen. 

Contactavonden juni 2014 

In verband met het spelen van het Nederlands Elftal (WK 

voetbal) zal de contactavond van maandag 23 juni 2014 

worden verzet naar woensdag 25 juni. De contactavonden 

worden dus gehouden op dinsdag 24 juni en woensdag 25 

juni. Vrijdag 27 juni gaat het rapport mee naar huis. 
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Schoolreisjes  

In de jaarplanning kunt u zien dat de schoolreisjes er weer 

aan komen. De verdeling is als volgt: 

 

Dinsdag 13 mei 2014 Groep 1 en 2  Dondertman 

Donderdag 15 mei 2014 Groep 3 en 4 Waarbeek 

Vrijdag 16 mei 2014 Groep 5 en 6 Avonturenpark 

Dit jaar zal het vervoer met auto’s gaan. U wordt binnenkort 

benaderd met de vraag of u mee kunt rijden.  

Voor in de agenda 

Op maandag 12 mei 2014 is er de mogelijkheid om kinderen 

in te schrijven voor de avondvierdaagse die dit jaar zal 

worden gehouden op dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juni. Er komt 

iemand van de Wierdens wandelvereniging op de 

Sjaloomschool om de inschrijving te verzorgen. Dit zal zijn 

vanaf 15.30 uur. 

Passend Onderwijs      

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen werken we op school 

met het internetprogramma Acadin. Acadin zorgt er door 

middel van opdrachten voor dat onze leerlingen worden 

uitgedaagd om tot bepaalde oplossingen te komen. Deze 

opdrachten kunnen rekenopdrachten zijn, maar ook filosofie, 

natuur en wereldoriëntatie komen aan bod. We zetten dit in 

vanaf groep 4. Hieronder een stukje van leerlingen die met 

Acadin werken.  

Acadin kan je gebruiken als je goed bent in rekenen, taal en 

spelling. Acadin is leuk en leerzaam, je kunt leren en spelen 

tegelijk op de computer. Je hebt veel verschillende 

onderwerpen. Het is ook eens wat nieuws. Acadin kan je 

altijd na het rekenen gebruiken of na taal. Acadin is een leuk 

programma om je bezig te houden. Acadin is op het internet 

op acadin.nl. Maar niks is leuker dan Acadin. 

Gemaakt door: Roan en Luuk                                                                                                                                                                                                                                          

 Van de gemeente 

In de gemeente Wierden komt een kinderpersbureau! Ben jij 

6 – 14 jaar dan kun jij meedoen! 

Voor het kinderpersbureau mag jij zoveel foto’s maken als je 

wilt, de leukste verhaaltjes schrijven die je maar kan 

bedenken. Ook krijg je de kans om mensen nieuwsgierige 

vragen te stellen. 

Je gaat naar een echte redactie/studio en je ontmoet een 

professionele fotograaf/verslaggever. Het kinderpersbureau 

is onderdeel van het project Ik…Jij…??Sámen! waarbij we 

kinderen met en zonder beperking samen laten spelen. Dus 

Autisme, Down, groot, klein, dik, dun, een rolstoel of 

ADHD….. Iedereen doet mee! Wil jij een verslaggever zijn, 

laat je dan door niks tegenhouden om mee te doen. Geef je 

op vóór  15 april via Jeugdwerkbureau STAP:  

eline-scheper@stap-ov.nl of 038-4540130. 

 

Belangrijke data  

 

8 april: Koffieochtend van 8.30 – 9.15 uur  

9 april: Ouderpanel voor genodigde ouders 

10 april: Theorie verkeersexamen groep 7  

14 april: Schoolvoetbal 

15 april: Schoolvoetbal 

16 april: Paasviering bovenbouw in de hal om 19.00 uur 

17 april: Paasviering onderbouw in de klas  

17 april: Paasetentje, iedereen om 13.00 uur vrij  

mailto:eline-scheper@stap-ov.nl

