
 

 

28 juni 2013 

In Lucas 2 vers 41 tot en met 52 leest u hoe de 12 jarige 
Jezus samen met zijn ouders een pelgrimstocht naar 
Jeruzalem maakt. Jezus komt dan voor het eerst in de 
tempel, het huis van zijn Vader. Pas als de ouders al een 
dag op de terugreis zijn, missen ze de kleine Jezus. Ze 
dachten dat hij wel met andere bekenden mee zou 
reizen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hevig verontrust 
vinden ze hem weer in de tempel. Maria zegt: “Kind, 
wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met 
angst in ons hart naar je gezocht”. Kennelijk moest 
Maria wennen aan het idee dat ze haar kind moest 
“loslaten” en daarmee moest vertrouwen op Gods 
genade voor haar zoon.  

Deze week zullen de kinderen van groep 8 afscheid 
nemen. We sluiten een periode van zorg en aandacht 
door vertrouwde mensen af. We zullen ze los moeten 
laten. Ze gaan straks allemaal een kant op. Elk kind zal 
met nieuwe mensen en andere kinderen in een nieuwe 
omgeving z’n schoolloopbaan vervolgen, soms een stuk 
verder van huis. Laten we, net als Jezus’ ouders 
ontdekten, vertrouwen op de Heer.  We mogen weten 
dat de 12-jarigen, de schoolverlaters, omringd zijn door 
Zijn liefde en genade. Een gedachte die wellicht wat 
ongerustheid weg kan nemen.  

Afscheid groep 8. 
Het wordt een spannende week voor onze groep 8. Het 
is de laatste week voor hun op onze school. De 
voorbereidingen voor een knallend afscheid zijn in volle 
gang. Afgelopen maandag, tijdens de laatste 
weekopening, hebben de leerlingen van groep 1 t/m 7 
de leerlingen van groep 8 een Zegenlied toegezongen. 
We wensen jullie Gods Zegen toe op de weg die jullie 
gaan. Het voortgezet onderwijs is een nieuwe, 
volgende stap. Het loslaten van de Sjaloomschool is 
begonnen, maar we geloven dat God ook met jullie 
meegaat de toekomst in. Wij wensen Angel Azad Sirob, 
Leanne Bartels, Simon Berkhof, Timber Breukelman, 
Job Dasselaar, Joshua Eksen, Salomay Ferdinandus, 
Noah Harbers, Myrthe Huiskes, Rick KleinJan, Anne 
Krommendijk, Tessa Krukkert, Marlieke Menger, Merel 
Ooms, Naomi Schotpoort, Julian Seppenwoolde, Yvette 
Slettenhaar, Marc Smalbrugge, Niek Smelt, Stephanie 
Velten, Marèll Waalderink en Ralph Weghorst het 
allerbeste toe. 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid. 
Ook nemen we afscheid van een aantal leerlingen van 
de Sjaloomschool. Bieke Waanders, Brenda Dollen en 
Martijn Treep gaan naar een andere school. Bieke gaat 
naar de Kluinveenschool, Brenda naar de Morgenster 
en Martijn vervolgt zijn schoolloopbaan op de 
Elimschool in Rijssen. We wensen jullie veel succes en 
plezier toe op jullie nieuwe school.  

Uitnodiging.                                                                                  
Er wordt druk geoefend door groep 8 voor de musical. 
Het ziet ernaar uit, dat het weer een prachtig optreden 
gaat worden 2 juli ‘s avonds. De ouders van de kinderen 
uit groep 8 hebben inmiddels een speciale uitnodiging 
gekregen. Het is niet de bedoeling dat kinderen van de 
Sjaloom aanwezig zijn die avond. Voor hen wordt de 
generale repetitie opgevoerd op dinsdagmorgen 2 juli. 
Ook zijn alle ouders die op welke manier dan ook de 
school het afgelopen jaar hebben ondersteund deze 
ochtend van harte welkom. Denk aan luizenmoeders, 
ouders voor Spel- en Boekenplan, gebedsgroepleden en 
ga zo maar door.  Om 10.15 uur staat de koffie klaar. U 
bent van harte uitgenodigd. 

Inloop Alles-in-1. 
De laatste inloop van dit schooljaar was ook weer een 
groot succes. Er waren verschillende activiteiten te 
doen en mooie werkstukken te bekijken. Volgend 
schooljaar bent u weer van harte welkom in de school.  

Kamp groep 8. 
Groep 8 is vorige week op kamp geweest naar 
Giethoorn. Het was een prachtige week. Alles is goed 
gegaan en de leerlingen zijn lekker moe teruggekomen.  
Er staan al foto’s op de website. Klik hier om ze te 
bekijken. 

Contactavond groep 1 t/m 7. 
De contactavonden liggen weer achter ons. U heeft 
inzicht kunnen krijgen in het rapport en de resultaten 
van uw kind. Het rapport is inmiddels ook al 
meegegaan naar huis. We vinden het als school 
belangrijk om met u in gesprek te blijven. Ook volgend 
schooljaar hopen we de samenwerking met u als 
ouders/verzorgers voort te kunnen zetten tijdens de 
contactmomenten. 

 

 

 

 

Schooljaar 2012-2013 

http://www.sjaloomschool.com/index/15/7/Groep-8.html


 

 

Luizenzakken. 
Deze week zijn er opnieuw luizencontroles geweest in 
diverse groepen. Er zijn luizen en neten gevonden in 
groep 1 en 2. Ook zo vlak voor de vakantie blijft dit een 
punt van aandacht. Wilt u uw kind(eren) blijven 
controleren? 
We geven de luizenzakken vlak voor de zomervakantie 
mee naar huis. We vragen u deze te wassen op 
minimaal 60° C. U kunt de luizenzakken bij de start van 
het nieuwe schooljaar weer meegeven aan uw kind, 
zodat we fris kunnen beginnen. 

MR. 
De MR heeft haar laatste bijeenkomst van dit 
schooljaar gehad. In de notulen kunt u lezen wat er 
besproken is. De notulen zijn als bijlage van deze 
nieuwsbrief verstuurd. 

Fietspuzzeltocht 2013-2014. 
Op dit moment zijn we druk bezig met de nieuwe 
jaarkalender. Toch willen we u graag alvast een datum 
meegeven voor het nieuwe schooljaar. Vrijdag 30 
augustus houden we onze jaarlijkse fietspuzzeltocht. 
We hopen op veel aanmeldingen. Vlak na de 
zomervakantie zult u een briefje krijgen om u op te 
geven. Graag tot dan! 

Rommelmarkt. 
Op zaterdag 29 juni 2013 wordt er een rommelmarkt 
gehouden bij ons in de wijk aan de Admiraal de 
Ruyterweg. Kinderen mogen hier gratis staan.  

Wiezo. 
Binnenkort zullen de Wierdense Zomerfeesten weer 
plaatsvinden. Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 
informatie over de invulling voor de kinderen tijdens de 
Wiezo aan. 

Vakantie. 
Dit was de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2012-
2013. Vrijdag 5 juli begint de zomervakantie om 10.30 
uur. De medewerkers van de Sjaloomschool wensen 
alle ouders en kinderen een hele fijne vakantie toe. We 
hopen elkaar op maandag 19 augustus om 8.30 uur 
weer gezond en wel te ontmoeten. 

Belangrijke data.                                                                            
2 juli: Afscheid groep 8 
5 juli: Start zomervakantie om 10.30 uur 
19 aug.: Start nieuw schooljaar om 8.30 uur 
30 aug.: Fietspuzzeltocht  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderfeest op Wiezo vrijdag 

Traditioneel is de vrijdagmiddag 5 juli op de Wiezo 

gereserveerd voor de Wierdense kinderen. Vanaf 

14.00 uur is het Binnenhofplein omgetoverd tot 

een heus speelparadijs met allerlei speelattributen. 

Dit jaar is er ook een mobiele kinderboerderij waar 

de kinderen een bonte stoet aan dieren onder 

professionele begeleiding kunnen aaien, knuffelen 

en eventueel voeren. Kinderen onder de 6 jaar 

mogen alleen onder begeleiding van een 

volwassene in de kinderboerderij. Daarnaast 

hebben we dit jaar ook workshops waarbij 

kinderen van alle leeftijden muziek kunnen maken 

onder professionele begeleiding.  

Maar er staan ook dit jaar weer diverse 

springkussens op gesteld, een heuse stormbaan en 

is er volop ander vertier voor de kinderen. 

Kinderen kunnen geschminkt worden en er zullen 

ook allerlei andere activiteiten zijn voor de 

kinderen! Er zal een ranjakoe zijn, een grabbelton 

en nog veel meer. 

Voor de ouders is er een speciaal terras opgesteld, 

waar ze rustig kunnen genieten van een kop koffie 

of een drankje, en de spelende kinderen. 

De Wiezo kindermiddag 2013 wordt mogelijk 

gemaakt door Heutink uit Rijssen en Allio 

Kinderopvang uit Wierden. 

Taartenbakwedstrijd op donderdag  

Tijdens de eerste dag van de Wiezo, donderdag 4 

juli organiseert de Wiwi (Wierdense 

Winkeliersvereniging) een taarten bak wedstrijd. 

Deelnemers worden uitgedaagd om thuis de 

mooiste taart te bakken. Het thema waarop 

iedereen zich mag uitleven is vakantie! 

Er komt een categorie voor kinderen van 6 tot 12 

jaar en een categorie voor 12 jaar en ouder. De 

allerkleinsten kunnen de speciale kleurplaat 

“taarten bakken” versieren. 

De eigen creaties en kleurplaten kunnen 

donderdag 4 juli ingeleverd worden tussen 13.00 

uur en 17.00 uur aan de Marktstraat 6a (voorheen 

Carezza Lingerie). Deze ruimte zal speciaal voor de 

wedstrijd worden voorzien van koelvitrines. 

De vakjury gaat de taarten tussen 17.00 en 18.00 

uur beoordelen. De winnaar wordt door de 

Kaaskoningin tijdens de opening van de Wiezo op 

het podium bekend gemaakt. Deze opening is op 

donderdag 4 juli om 20.00 uur op het Binnenhof. Er 

zijn mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld 

door de Wiwi (Winkelen in Wierden). 

Als je mee wilt doen meld je dan aan via 

info@wiwi.nu , aanmelden kan tot en met vrijdag 

28 juni. Doe mee en laat zien dat jij de beste 

taartenbakker van Wierden bent!  

Op http://wiezo.nl/activiteiten/taarten-bak-

wedstrijd/ is de kleurplaat te vinden voor de 

kinderen! 
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