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Toen Jezus wandelde op aarde 
Reisde de schare met hem mee 
Ze kwamen luisteren naar zijn woorden 
Wanneer hij leerde bij de zee 
Wie hij was werd niet begrepen 
Zelfs niet toen hij de broden brak 
Maar niemand had ooit zo gesproken 
Zoals hij sprak 
 
En de blinden werden ziende 
De lammen danste bij de poort 
Zwakke en zieken bracht men bij hem 
En hij genas hen met zijn woord 
Wie hij was werd niet begrepen 
Toch was hij meer dan een profeet 
Want niemand deed nog nooit die dingen 
Die hij deed 
 
En toen de tijd kwam om te lijden 
Gingen zijn liefste vrienden heen 
En in het allerdiepste duister 
Liet zelfs de vader hem alleen 
Wie hij was werd niet begrepen 
Het was of hij alles nu bedierf 
En toch was niemand ooit gestorven 
Zoals hij stierf 
 
Van toen af ging het leven verder 
De mooie droom leek nu voorbij 
Toch was het moeilijk te vergeten 
De wijze woorden die hij zei 
Wie hij was werd pas begrepen 
Toen men zijn graf gevonden heeft 
Want Jezus was verrezen 
En hij leeft 
Hij leeft 
Hij leeft... 

 

Welkom nieuwe leerling. 
We mogen weer een nieuwe leerling begroeten. Simon 
Brinks heten we van harte welkom bij ons op school. 
We wensen je een goede tijd toe op de Sjaloomschool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overijssels dictee. 
Dinsdag 9 april heeft 
Merel Ooms uit groep 8 
meegedaan aan het 
Overijssels dictee. Dit 
werd gehouden in het 
Zinin theater in Nijverdal. 
Ze heeft het super goed 
gedaan. Met 15 fouten 
eindigde ze net buiten de 
top 3. We zijn trots op deze prestatie, Merel! 

Verkeersexamen groep 7. 
Donderdag 11 april heeft groep 7 het theoretisch 
verkeersexamen gemaakt. En… iedereen is geslaagd! 
Dinsdagmiddag 16 april mochten ze door de straten 
van Wierden fietsen om te laten zien dat ze het ook in 
de praktijk kunnen. We verwachten binnenkort te 
kunnen melden hoe dit is gegaan.  

Bezoek Westerbork. 
Afgelopen maandag zijn groep 7 en 8 naar Westerbork 
geweest met de bus. Het was een indrukwekkende dag. 
Allereerst werden we ontvangen bij het museum en 
daar werd verteld over fam. De Haas uit Wierden. 
Uiteindelijk is deze familie omgekomen in Auswitz. 
Daarna zijn we met elkaar naar het kamp toegelopen 
en ook daar werden er vele verhalen verteld. Voor 
foto’s kunt u hier klikken. 

Schoolvoetbal. 
Maandag 22 en dinsdag 23 april vindt het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi plaats op het terrein van SVZW. 
We doen dit jaar mee met 1 jongensteam en 2 
meisjesteams. De teams worden gecoacht en getraind 
door ouders en zelfs andere familieleden van onze 
leerlingen. Daar zijn we erg blij mee! U bent van harte 
uitgenodigd om onze teams te komen aanmoedigen. 

Koningsspelen 26 april 2013. 
Het is bijna zover, volgende week vrijdag organiseren 
we als Sjaloomschool de Koningsspelen. We hebben 
een actief programma voor alle groepen in elkaar 
gezet! 
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De dag begint, zoals ook al eerder aangegeven, gewoon 
om 8.30 uur. Na een actieve gezamenlijke start, gaan 
we in de groepen genieten van een heerlijk ontbijtje. 
Daarna zullen we met elkaar in de hal van de school 
gaan kijken naar het prinselijk paar. Zij zullen deze dag 
officieel openen.  

Het tweede deel  van de ochtend komen we allemaal in 
beweging. Op diverse plekken worden aan de groepen 
3 t/8 sportclinics aangeboden. Groep 3 en 4 blijven op 
school, groep 5 en 6 gaan sporten rondom het gebouw 
Kandjoli en groep 7 en 8 in de gymzaal aan de 
Wilhelminastraat en in het Anker. Voor de kleuters 
wordt er in de school ( bij droog weer buiten)een 
spellencircuit opgezet.  
 
Rond 12.15 sluiten we deze feestelijke ochtend op een 
ludieke wijze af. Om 12.30 uur zijn alle leerlingen vrij. 
Uiteraard bent u als ouders/verzorgers van harte 
welkom om deze dag te komen kijken. 
 
Uw kind hoeft deze ochtend geen eten en drinken mee 
te nemen.Graag zien we alle kinderen feestelijk 
uitgedost op school verschijnen, het liefst in de kleuren 
oranje, wit, rood en blauw.Het moet wel makkelijk 
zittende/ sportieve kleding zijn, dit i.v.m. de sportieve 
activiteiten.  
Ondertussen hebben voldoende ouders zich opgegeven 
om deze ochtend te helpen, fijn! Hebt u zich 
opgegeven, dan ontvangt u begin volgende week 
hierover een briefje, met daarin de benodigde 
informatie. We hebben er zin in! 

Meivakantie. 
Vrijdag 26 april start de meivakantie om 12.30 uur. 
Maandag 13 mei gaan de schooldeuren weer open om 
8.30 uur. Een hele fijne vakantie toegewenst! 

Luizencontrole. 
Maandag 13 mei zal er weer een luizencontrole 
plaatsvinden bij alle leerlingen. Denkt u aan hoe de 
kinderen het haar hebben? Het liefst geen gel of 
vlechten. 

Alles-in-1. 
Maandag 13 mei beginnen we aan ons laatste project 
voor dit jaar. Groep 4 behandelt het thema Wat groeit 
er? Groep 5 heeft het over Planten, groep 6 gaat het 
hebben over Kleding en Sport. Groep 7 gaat met het 
onderwerp Kunst aan de slag en groep 8 gaat het 
hebben over Milieu en Kringloop. Dinsdag 18 juni zal de 
inloop weer plaatsvinden. 

Sportdag groep 7 en 8. 
Donderdag 16 mei doen de leerlingen van groep 7 en 8  
mee aan de sportdag georganiseerd door de scholen in 
Wierden. Hoe de dag er precies uit komt te zien, krijgt u 
zeker nog te horen.  

Schoolreisje groep 1 en 2. 
De schoolreis voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 
is verplaatst. De datum in de jaarkalender is 11 juni, de 
nieuwe datum wordt donderdag 13 juni, dit i.v.m. de 
een bezette locatie op de 11de. Over de diverse 
locaties en exacte tijden geven we u in een volgende 
nieuwsbrief meer informatie. 

Parkeren bij het kleuterplein. 
Wanneer het mooi weer is, komen veel ouders 
kinderen met de fiets ophalen. We willen u vragen of u 
de parkeerplaatsen voor het kleuterplein wilt 
vrijhouden voor de auto’s. Zo heeft iedereen een plek 
en blijft de verkeerssituatie veilig. 

Belangrijke data.                                                                            
22-23 april: Schoolvoetbal 
26 april: Schoolfeestdag; Koningsspelen 
29 april: Start meivakantie  
13 mei: Weer naar school 
13 mei:  Luizencontrole 8.30 uur 
16 mei: Sportdag groep 7 en 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


