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Paasviering 
Gisteren en vandaag hebben we met de kinderen het 
paasfeest gevierd. In de hal van de school zaten alle ouders 
en kinderen van de bovenbouw. Er werd gebeden, gedichten 
voorgedragen en met elkaar gezongen. Daarnaast werd het 
paasverhaal verteld door de Zandtovenaar. 
 
Groep 1 t/m 4 hebben vanmorgen het paasfeest in de klas 
gevierd. Op verschillende manieren werd stilgestaan bij de 
betekenis van Pasen. Ter afsluiting hebben we met elkaar 
gegeten.  
 
Maria kwam bij het graf 
En huilde om haar heer 
De grote steen was weggerold 
En Jezus was er niet meer 
Maar een engel zei plotseling 
Weet je niet meer 
Wat Hij gesproken heeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft 
 
Fijne paasdagen toegewenst! 
 
 

Bedankt 
U weet wellicht dat kort geleden mijn zus Anita op 45 jarige 
leeftijd is overleden. Het een en ander heeft veel impact. 
Heel veel collega's, maar ook ouders (de MR, de OR) hebben 
hun medeleven laten merken na dit verlies. We kregen 
talloze kaarten en bloemen. Wij hebben dat als heel fijn en 
warm ervaren. Het maakt het verdriet meer dragelijk. Ik zou 
een ieder langs deze weg heel hartelijk willen danken voor 
hun steun. 
 
Dannis Timmerman 
 

Welkom 
Op 15 april is Sanne Dekkers 4 jaar geworden. Ze is vandaag 
bij ons op school gestart. Van harte welkom in groep 0 en 
veel plezier op de Sjaloomschool! 

Techniekwedstrijd 
Eerst  zijn we met de 
hele klas naar REMO 
in Rijssen geweest. 
Daarna zijn we naar 
de prijsuitreiking van 
een wedstrijd 
geweest. De opdracht 
was: Maak een 
hybride vaartuig. Wij 
hebben een boot 
ontworpen die kon varen op elektriciteit, zonne-energie en 
windenergie. Helaas hebben we niet gewonnen. Het was erg 
leuk. 
 
Groet, Marten, Xander, Amber en Anne uit groep 8 
 

Groep 7 op bezoek bij de zorgboerderij 
Groep 7 heeft donderdagmiddag een bezoekje gebracht  
aan de zorgboerderij “De Eschrand” in Daarle. Groep 7 werkt 
op dit moment binnen het project “Mensen” en Susan 
Veneman hield haar spreekbeurt over deze zorgboerderij, 
waar haar broer verblijft. Het paste dus prachtig binnen het 
thema. 
De zorgboerderij vangt mensen op met voornamelijk autisme 
en geeft ze een zinvolle dagbesteding waarin ze veel leren. Er 
worden allerlei werkzaamheden verricht die een boerderij 
met zich meebrengt. Het doel van de begeleiders is dat de 
kinderen die er komen hun voldoening halen uit het werken 
en leren op de boerderij en haar omgeving. En dat ze vooral 
met een blij gevoel naar huis gaan en wat te vertellen hebben 
aan hun omgeving. 
 
We kregen een rondleiding en volgden een natuurpad. We 
hebben een prachtig kijkje gekregen in het leven van mensen 
die zich niet binnen het “normale” onderwijs thuis voelen en 
hoe ze toch veel dingen kunnen leren door te doen, zoals; 
timmeren, verzorgen van dieren, het onderhouden van de 
dierenverblijven, spelen en knuffelen. We vonden het super 
interessant en danken de medewerkers en Nick voor 
deze fijne middag. 
 
Klik hier om de foto’s te bekijken. 
 

 

http://www.bandwerkplus.nl/klanten/www.sjaloomschool.com/image_manager/addphoto.php?album=75
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Koffie-ochtend 
Dinsdag 8 april hebben we weer koffie gedronken met een 
aantal ouders. Het is goed om te zien dat ouders de weg naar 
school weten te vinden. Donderdag 8 mei staat de volgende 
koffieochtend gepland. 

 

Ouderpanel 

Woensdag 9 april is de eerste ouderpanelavond gehouden. 

We hebben met elkaar gesproken over de volgende 

onderwerpen: 

- Contacten school-ouders 

- Gebouw/Plein 

- Identiteit 

- Pedagogisch klimaat: sfeer/regels 

- Zorg en onderwijs 

Bovenstaande onderwerpen zullen steeds terugkomen 

tijdens de ouderpanelavonden. Er zijn veel punten benoemd 

waar we als school wat aan hebben. De aanwezige ouders 

willen we hartelijk bedanken! De volgende ouderpanelavond 

wordt gehouden op woensdag 21 mei 2014. Ook dan zullen 

we weer een aantal gezinnen uitnodigen.  

Verkeersexamen groep 7 

Donderdag 10 april hebben alle kinderen van groep 7 een 

theorie-examen gemaakt en iedereen is daarvoor geslaagd! 

Afgelopen dinsdag mocht 

groep 7 gaan fietsen om te 

laten zien dat ze in de praktijk 

de regels kunnen toepassen. 

Ook dat ging helemaal goed. 

Van harte gefeliciteerd 

allemaal en nu veilig op weg. 

De wethouder kwam vandaag 

op school om de diploma’s uit 

te reiken. Een hele belevenis. 

Schoolvoetbal groep 7 en 8 

Afgelopen maandag en dinsdag was er schoolvoetbal. Er 

waren 5 teams: 3 meisjesteams, 1 jongensteam en de 

kanariepietjes. Sjaloom 2 en Sjaloom 3 van de meisjes waren 

niet door naar de kruisfinale 

Sjaloom 2 is 17de en Sjaloom 3 is 14de geworden. De 

kanariepietjes hadden geen competities en deden voor de lol 

mee. Sjaloom 1 van de jongens is 3de geworden. Zij waren wel 

door naar de kruisfinale maar hebben daar helaas verloren 

van het Galjoen met 1-0.  

Sjaloom 1 van de meisjes waren door naar de kruisfinale en 

hebben daar gewonnen van de Mariaschool met 3-0. Daarna 

gingen zij door naar de finale en hebben gewonnen van het 

Galjoen met 1-0 en mochten met de grote beker naar huis 

gaan. Ook zijn we heel trots op de andere teams. We willen 

ook de trainers; Iris, Joanne, Narada, Gijs, Erik Smalbrugge, 

Simon en Lonneke bedanken voor hun inzet bij het trainen 

van de teams. Voor foto’s kunt u hier klikken. 

Amber en Indy  Groep 8 

 

Kanariepietjestoernooi groep 2 

Afgelopen maandag deed ook groep 2 mee aan het 

voetbaltoernooi. We hadden er ontzettend veel zin in! Op 

school hadden we al mooie spandoeken gemaakt die de fans 

konden vasthouden. En wat waren er veel fans! Papa’s, 

mama’s, broers, zussen, opa’s en oma’s… Ze kwamen 

allemaal kijken naar onze wedstrijden. We hebben erg ons 

best gedaan en het was erg leuk! Aan het eind kregen we 

allemaal een mooie medaille, die hadden we wel verdiend! 

Op de site, onder groep 2, kunt u foto’s zien van deze leuke 

en sportieve middag.  
 

 

 

 

 

 

http://www.svzw.nl/index.php?page=schoolvoetbal


 
 
 
 
 
 
 

17 april 2014 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2013 - 2014 

Sjaloomschool  Telefoonnr: 0546 - 572010  
Savornin Lohmanstraat 2 E-mail: info@sjaloomschool.com 
7642 XK Wierden  

www.sjaloomschool.com 

 

Twente tegen pesten 

Als Sjaloomschool vinden we het gedrag van leerlingen erg 

belangrijk. Iedereen mag er zijn en iedereen hoort er bij! Om 

dat extra kracht bij te zetten hebben we vandaag meegedaan 

aan de anti-pest actie, opgezet door het bedrijfsleven van de 

gemeente Wierden. Samen hebben we ballonnen opgelaten 

en is er een mooie anti-pest stoeptegel onthuld. Deze komt 

ergens op het plein te liggen, zodat we een echt Time-Out 

plek hebben tegen pesten. Voor beelden van de actie, klik 

hier. 

 

OR bedankt! 

De ouderraad heeft de afgelopen weken veel voor ons 

gedaan. De school is in paasstemming gebracht en vandaag 

zijn ze ook de hele dag druk geweest om voor alle kinderen 

het paasetentje te verzorgen. OR en andere ouders die 

hebben geholpen: bedankt! 

 

Contactavond 24 april 2014 

Op donderdag 24 april is er een contactavond voor groep 1 

t/m 7. Deze contactavond is op uitnodiging van school. 

Vandaag zijn de uitnodigingen meegegaan. Heeft u geen 

uitnodiging gekregen, maar zijn er echt punten waarover u de 

leerkracht van uw kind toch wilt spreken, stuurt u dan een 

mailtje naar info@sjaloomschool.com. De mail zal naar de 

desbetreffende leerkracht worden doorgestuurd. De tijden 

waarop u welkom bent op school krijgt u dinsdag 22 april te 

horen. 

 

 

 

Koningsspelen 

Volgende week vrijdag doen wij, zoals u al eerder hebt 

kunnen lezen, mee aan de Koningsspelen. De kinderen 

worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Na een 

gezamenlijk ontbijt (wilt u de kinderen een bord met bestek 

meegeven voorzien van naam) en de tv uitzending van de 

Koningspelen, gaan we naar buiten voor de activiteiten.  

De onderbouw gaat oud Hollandse spelletjes spelen en er zal 

een springkussen op het plein staan. De bovenbouw gaat 

naar de Boshoeve. Kom dus allemaal op de fiets! Bij de 

Boshoeve doen we allerlei activiteiten; mountainbiken, 

boogschieten en klootschieten. 

Tussen de middag eten we overheerlijke pannenkoeken, 

gebakken door een aantal ouders. Wij willen u, als ouders, 

heel hartelijk danken voor de vele aanmeldingen. Vanaf 

dinsdag 22 april kunt u de pakketjes met benodigdheden 

ophalen op school. De onderbouw is om 12.00 uur  vrij en de 

bovenbouw om 14.00 uur. 

 

 

Meivakantie 

Maandag 28 april begint de meivakantie. Dit jaar duurt de 

meivakantie tot en met dinsdag 6 mei 2014. Op 6 mei zullen 

wij als team een studiedag hebben over het onderwerp 

Passend Onderwijs. We wensen iedereen een fijne vakantie! 

Woensdag 7 mei hopen we iedereen weer te begroeten. 

 

 

 

Vervolg op volgende pagina 

http://www.magisto.com/video/MlwEN1YXASo3XQJhCzE?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.magisto.com/video/MlwEN1YXASo3XQJhCzE?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
mailto:info@sjaloomschool.com
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Schoolreisjes  

De laatste informatie over de schoolreisjes: 

 

Dinsdag 13 mei 2014 Groep 1 en 2  Dondertman 

De leerlingen moeten om 9.30 uur op school zijn. 

Om 15.00 uur verwachten we de leerlingen bij school terug.  

 

Donderdag 15 mei 2014 Groep 3 en 4 Waarbeek 

De leerlingen moeten om 9.15 uur op school zijn. 

Om 15.30 uur verwachten we de leerlingen bij school terug. 

 

Vrijdag 16 mei 2014 Groep 5 en 6 Avonturenpark 

De leerlingen moeten om 9.30 uur op school zijn. 

Om 17.00 uur verwachten we de leerlingen bij school terug. 

 

Groep 7 gaat vrijdag 13 juni op schoolreisje naar Den Haag. 

Meer informatie volgt nog. 

Reminder: 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. 

 

 

 

 Passend Onderwijs      

Binnen onze schoolvereniging is er een zogenaamde 

Kangoeroeklas. Deze klas is voor leerlingen die meer- en 

hoogbegaafd zijn. 

 

De kangoeroegroep is een leuke groep je leert er veel leuke 

dingen, dit doe je op een dag: Eerst gingen we een raadsel 

maken en als je klaar was mocht je spelletjes doen. Daarna 

gingen we aan tafel naar een Bijbelverhaal luisteren en liedjes 

zingen. 

Als we daarmee klaar waren gingen we opdrachten doen bijv. 

met 1bekertje, 3 rietjes, 3 paperclips en een beetje tape een 

toren bouwen waar zo veel mogelijk knikkers in kunnen.                                                          

Toen gingen we kijken waar de meeste knikkers in konden en 

hoe stevig de toren was. Daarna gingen we naar buiten. Daar 

gingen we meestal hockeyen    

Na de pauze pakten we onze map en gingenwerken aan de 

presentatie die iedereen moest maken. En op het eind mocht 

je nog eventjes spelletjes doen of we deden drama   

Dave en Hermen 

Notulen MR 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de notulen van de 

laatste MR vergadering. 

Belangrijke data  

 

18 april: Goede vrijdag, kinderen vrij 

21 april: Tweede Paasdag, kinderen vrij 

24 april: Contactavond groep 1 t/m 7 op uitnodiging van  

                school 

25 april: Koningsspelen 

28 april: Meivakantie 

6 mei: Vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten 

7 mei: Weer naar school 

8 mei: Koffieochtend van 9.30-9.15 uur 


