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Reken maar 

Reken maar van ‘yes’, 

je kunt er van op aan 

het Woord van God  

gaat nooit van de baan. 

Wat Hij heeft gezegd, 

beloofd is beloofd. 

Onthou het maar, 

vertrouw het maar, 

wat God zegt, dat is waar! 

 

Laat het maar zingen in je hart, 

laat het zingen in je hoofd: 

de Here God is trouw, 

en Hij doet altijd wat Hij belooft. 

Je mag door dik en dun vertrouwen, 

met heel je hart op Jezus bouwen. 

 

Lied: Themaweek 2014 

Nieuwe leerling 

In groep 1 mogen we weer een nieuw gezicht begroeten. 

Vanaf maandag komt Maureen Lubbers bij ons op school. 

Heel veel plezier bij ons op school! 

Geboren 

Quinten Woolderink uit groep 1 heeft een broertje gekregen. 

Hij heet Finn. Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen! 

 Themaweek 

 In de afgelopen week zijn we als school druk bezig geweest 

met de themaweek school en kerk. Het thema dit jaar was 

‘Reken maar!’. In de klas zijn verhalen verteld die met dit 

onderwerp te maken hebben. Ook zijn we druk geweest met 

het maken van werkjes. Aanstaande zondag zullen alle kerken 

in Wierden aandacht besteden aan dit thema en zullen de 

werkjes van de kinderen in hun eigen kerk te bewonderen 

zijn.  

Open Lesdag Passie  

Donderdag 23 januari ging groep 8 naar de Passie in Wierden. 

Ze hadden verschillende lessen. Zoals: 

Engels, Natuurkunde, Dans en drama, 

Frans en Wiskunde. 

Bij Engels hadden we de hele les ook in 

het Engels, dat was wel pittig. Bij Natuurkunde mochten we 

een proefje doen met verschillende kleurtjes. Bij Dans en 

Drama werden we in 2 verschillende groepen gedeeld toen 

moesten we dingen uitbeelden.  Toen we bij Frans waren 

kregen we Franse woorden zoals: bonjour madame. Tot slot 

gingen we naar Wiskunde, daar moesten we met 

bouwsteentjes het Passiedorp namaken. Zo eindigde onze 

doemiddag op de Passie. 

Groetjes, groep 8. 

Expositie voor groep 6 

Vandaag is groep 6 naar een expositie klederdracht geweest. 

Zij hebben er een speurtocht gedaan, en naar een verhaal 

geluisterd over klederdracht, en ze moesten raden hoeveel 

lipjes van drinkblikjes er op een muts zaten. De vader van 

Sam, Luuk, Silke en Job fietste mee. 200 jaar geleden hadden 

alle mensen geen onderbroek aan.  

We hebben een jurk van chipszakken en een jurk van snoep 

gezien. Ze hadden ook een muts van eierschillen. 

Het was erg leuk! Wil je foto’s zien, kijk dan op 

www.sjaloomschool.com  

Marissa en Demi 

 

 Open huis 

Vandaag was het eerste moment dat nieuwe ouders bij ons 

op school konden kijken. Er zijn een mooi aantal bezoekers 

geweest. Morgen is de tweede mogelijkheid om de school te 

bekijken. Kent u mensen in uw omgeving, die op zoek zijn 

naar een basisschool voor hun kind(eren), vertel ze dan graag 

over de Sjaloom! 

 

http://www.sjaloomschool.com/
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   Inschrijfavond 

In aansluiting op de open dagen bieden we ouders de 

mogelijkheid om het inschrijfformulier bij ons in te leveren. 

Die avond zal gehouden worden op dinsdag 4 februari 2014 

van 19.00 tot 20.00 uur. Natuurlijk is er ook op andere 

momenten tijd voor opgave van nieuwe leerlingen. Heeft u 

zelf kinderen die dit kalenderjaar 3 jaar worden, dan vragen 

we u een inschrijfformulier op te halen bij juf Diny. 

 

 Screeningsweken 

Afgelopen week zijn we gestart met  het afnemen van de 

halfjaarlijkse Citotoetsen. Er zullen weer diverse toetsen 

gemaakt worden door de kinderen om te zien hoe hun 

vorderingen zijn. De toetsen die worden afgenomen horen bij 

het leerlingvolgsysteem van CITO. De resultaten worden 

meegenomen in de tien-minutengesprekken en in de 

bepaling van de rapportcijfers. 

Voorleesontbijt 

In het kader van de nationale voorleesdagen die 22 januari 

van start zijn gegaan, organiseren we op vrijdag 31 januari 

een voorleesontbijt. Het gaat hierbij om de groepen 1 en 2.  

In de groepen wordt een prentenboek voorgelezen en er 

wordt voor een lekker ontbijtje gezorgd. Wilt u meer 

informatie over de nationale voorleesdagen, kijkt u dan op 

www.nationalevoorleesdagen.nl 

Oproep groep 2 

Groep 2 is druk bezig met een project over kunst. Daarvoor 

hebben ze oud serviesgoed nodig. Heeft u nog oude kopjes, 

mokken, schoteltjes of vazen staan wat u niet gebruikt, dan 

kunt u dit inleveren bij groep 2. Alles is welkom! 

Alvast bedankt! 

 

Passend Onderwijs 

Bij deze nieuwsbrief kunt u een bijlage vinden van het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs van Twente 

Noord. In deze bijlage staat informatie over wat Passend 

Onderwijs is en wat er allemaal gaat veranderen. Ook kunt u 

er antwoorden vinden op veel gestelde vragen over dit 

onderwerp.  

Belangrijke data  

 

25 jan.:  Open Huis ( 10.00 – 13.00 uur) 

26 jan.: Kerkdiensten themaweek 

27 jan.: Vrijwillige contactavond groep 8 

31 jan.: Voorleesontbijt groep 1 en 2 

3 feb.: Weekopening 

4 feb.: Inschrijfavond nieuwe leerlingen 19.00 uur 

10 mrt.: Ouderavond dyslexie 

www.nationalevoorleesdagen.nl

