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Schat zoeken! 
Schatzoekers zijn van alle tijden en plaatsen. Het zijn mensen 
die op zoek zijn naar iets heel 
kostbaars, iets waar ze rijk van 
hopen te worden. Ook in de 
bijbel komen we mensen tegen 
die op zoek zijn. 
 
In het project voor de 
veertigdagentijd en Pasen gaan 
we met onze kinderen op zoek 
naar een schat. In de schatkist 
die elke week wordt geopend, 
zitten bijzondere bankbiljetten: het is een schatkist vol 
verhalen.  
 
Ook studeren we een lied in dat per week de lijn van de 
verhalen volgt. Zo willen we ons voorbereiden op het grote 
feest dat gaat komen: Pasen!  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.kindopmaandag.nl 
 
 

Personalia 
Zoals u in de extra nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is meester 
Dannis voorlopig afwezig. Mocht u hem een kaart o.i.d. willen 
sturen, dan is dit zijn adres: 
 
Dannis Timmerman 
De Sluis 44 
7687 BW Daarlerveen                                                  
 
Daarnaast is er ook nog goed nieuws te melden. Juf Marloes 
(groep 6) is in verwachting. Als alles goed mag gaan, wordt de 
kleine eind september geboren 
 

Geboren 

Djayden Egberts in groep 4 heeft er een broertje bij! Zijn 
naam is Maikel en hij is geboren op 3 maart. 
We feliciteren de familie Egberts van harte met zijn geboorte. 

Nieuwe leerling 
Aanstaande dinsdag mogen we weer een nieuw gezicht 
begroeten op de Sjaloomschool. Aisha Batawangge zal 
starten bij ons in groep 1. We wensen je een hele fijne 
schooltijd toe! 

Terugblik dyslexieavond     
Elk jaar wordt er op de Sjaloomschool een ouderavond 
georganiseerd, waarin een bepaald thema centraal staat. Dit 
jaar was het thema: ‘Dyslexie’.  Maandagavond 10 maart 
kwam Henk Wetering, dyslexiebehandelaar, ons iets vertellen 
over dit onderwerp. Er waren een aantal ouders, 
leerkrachten en andere belangstellenden aanwezig. 
 
De belangrijkste hoofdlijnen van deze avond waren: 

 Dyslexie heb je en raak je ook niet meer kwijt.  Je 

kunt er wel beter mee leren omgaan. 

  Blijf in gesprek met het kind, je bent niet dom 

wanneer je dyslectisch bent, kijk naar andere 

kwaliteiten die je hebt. 

 Dyslexie is familiair, het wordt vaak via de 

mannelijke kant doorgegeven. 

Ook kwam ter sprake wanneer een kind  in aanmerking komt 

voor een eventuele behandeling die vergoed wordt door de 

zorgverzekeraar. En wat de taak van de school hierin is. Het is 

belangrijk voor de ouders en de school om met elkaar in 

gesprek te blijven als het vermoeden van dyslexie bestaat bij 

een kind. Zodat het kind op de juiste manier kan worden 

begeleid zowel op school als thuis. Henk sloot de avond af 

met een vragenronde. Al met al was het een enerverende en 

leerzame avond voor ouders en leerkrachten. 

Namens Trudy Wind en Bertil en Hanna Tangenberg 
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Cito eindtoets 

Na enkele weken van wachten, kwam dan toch vorige week 

woensdag de uitslag binnen. Met een gemiddelde score van 

535,9 hebben de kinderen van groep 8 een goed resultaat 

neergezet. We zitten daarmee boven het landelijk 

gemiddelde. Groep 8: Goed gedaan!! Het meest belangrijk is 

dat de kinderen daar terecht komen waar ze horen qua 

niveau. De cito eindtoets is daarin niet leidend. We kijken 

vooral naar het kind zelf en naar het LeerlingVolgSysteem van 

de afgelopen jaren. Dat geeft een veel completer beeld. 

 

 Culturele voorstelling groep 3, 4 en 5 

We gingen met de auto’s naar Notter. Er waaren drie 

vrouwen. Ze moesten een missie doen. Hun misie was het 

licht trug te halen. Ze heben hun misie guslaagt.  

Groeten, Noa, Dorienke en Willemke uit groep 3  

Bezoek in groep 2 

De kleuters werken over het thema ‘lente’. Bij de lente  horen 

ook jonge dieren. Bij juf Henriët hebben ze een hondje met 

een puppy. Afgelopen dinsdag kwamen de hondjes op bezoek 

in groep 1 en 2.  Eerst kwam de moederhond binnen, dat 

moest de puppy wel 

zijn, ze was immers 

heel klein. Maar 

toen kwam de echte 

puppy binnen. Die 

was nog kleiner! We 

mochten de hondjes 

aaien en dat 

gebeurde dan ook 

vol enthousiasme! Meer foto’s van dit bezoek zijn te vinden 

op de site, onder groep 2. 

 

 

 

Techniek in groep 4 

Ook in groep 4 zijn de leerlingen druk bezig. Ze werken over 

techniek. Hele computers en fietsen worden uit elkaar 

gehaald om te kijken hoe dingen werken. 

Voor een filmpje, klik hier. 

 Schoonmaakavond 

Afgelopen maandag werd de schoonmaakavond gehouden. 

We zijn erg blij met alle ouders die hebben meegeholpen! 

Het was letterlijk: Vele handen maken licht werk! Ontzettend 

bedankt. Op 30 juni zal de laatste schoonmaakavond worden 

gehouden. We hopen dan de andere ouders te begroeten. 

Week van Passend Onderwijs 

In de week van 24 maart wordt de landelijke week van 

Passend Onderwijs gehouden. Laatst heeft u al informatie 

ontvangen over wat de wet, die op 1 juli 2014 van kracht 

gaat, inhoudt. Maar wat doen wij als Sjaloomschool concreet 

aan de zorg binnen onze school? Aankomende week worden 

er flyers uitgedeeld waarin u kunt lezen wat we doen op 

school. 

Juniordictee 

Woensdag 26 maart houdt de gemeente een Juniordictee 

voor kinderen uit groep 7 en 8. Namens onze school zullen 

Marij Hopster (groep 8) en Annejet van Grootheest (groep 7) 

meedoen. Veel plezier toegewenst! 

Koffieochtend 

In een vorige nieuwsbrief zijn ook de data genoemd voor de 

komende koffieochtenden van het huidige schooljaar. De 

eerstvolgende koffieochtend stond gepland op  

maandag 7 april. Deze datum hebben we gewijzigd, het 

wordt nu dinsdagochtend 8 april. Juf Saskia staat op 

maandag voor de groep, vandaar de verandering van datum. 

http://www.magisto.com/video/LlMbI0QFEy85X0xgCzE?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Ouderpanel 

Betrokkenheid van ouders heeft een grote invloed op het 

leerproces van de kinderen. Goed contact tussen 

leerkrachten en ouders is belangrijk, maar ook de 

betrokkenheid van ouders op het hele schoolgebeuren is van 

belang. 

Vanuit dit uitgangspunt willen we op de Sjaloomschool graag 

werken en we willen er praktisch uitvoering aan geven door 

het opzetten van ouderpanel avonden. Vier keer per 

schooljaar worden er ouders/ verzorgers uitgenodigd om in 

een kleine groep op school te spreken over onderwerpen, die 

door school aangedragen worden. Te denken valt aan de 

volgende onderwerpen: identiteit, handelingsgericht werken, 

het schoolgebouw, schoolregels enz. 

Via de mail ontvangt u een uitnodiging en verzoeken wij u 

vriendelijk te reageren of u wel of niet aanwezig kunt zijn. 

Het doel is, dat alle ouders/ verzorgers zo gehoord kunnen 

worden en wij, als team, ons voordeel kunnen doen met de 

door u aangedragen informatie en ideeën. De avond zal 

ongeveer een uur duren en starten om 20.00 uur. 

Na 3 jaar gedraaid te hebben, zijn alle ouders/ verzorgers 

tenminste één keer uitgenodigd om deel te nemen aan een 

ouderpanel avond. Dit schooljaar zullen er nog 2 avonden 

plaatsvinden. Deze zijn gepland op de volgende data:  

9 april en 21 mei 2014. 

 

 

 

 

 

 

Lezen op school 

Het leren lezen is een belangrijk speerpunt op de basisschool. 

Vanaf dat leerlingen binnenkomen, komen ze in aanraking 

met letters. Ook wanneer kinderen al kunnen lezen is het 

belangrijk dat dit proces aandacht blijft krijgen. 

Kinderen in de bovenbouw kunnen vaak al goed lezen. We 

vinden het belangrijk dat kinderen veel ‘leeskilometers’ 

maken. Op die manier blijven ze oefenen, maar ervaren ze 

ook dat lezen leuk kan zijn! We zetten dan ook leerlingen in 

om met elkaar te lezen. Zo leest groep 8 op dit moment twee 

keer per week met groep 4 en gaat groep 7 met groep 3 

lezen. De bovenbouwleerlingen krijgen gerichte tips, zodat ze 

weten waar op gelet moet worden. Daarnaast is het ook erg 

leuk om jongere kinderen te helpen in het steeds beter leren 

lezen.   

Belangrijke data  

 

26 mrt.: Juniordictee gemeente Wierden 

31 mrt.: Weekopening  

31 mrt.: MR-vergadering 

2 april: Techniekevenement in Rijssen voor groep 8 

3 april: Culturele voorstelling voor gr 6, 7 en 8 in Notter 

8 april: Koffieochtend van 8.30 – 9.15 uur  

9 april: Ouderpanel voor genodigde ouders  

14 april: Schoolvoetbal 

15 april: Schoolvoetbal  


