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 Afscheid groep 8 
Afgelopen week hebben we groep 8 uitgezwaaid.         
De kinderen hebben hier vele jaren onderwijs genoten en 
hopelijk vele goede herinneringen opgebouwd. Bovenal 
hopen we dat jullie mogen weten dat er altijd iemand is die 
met je meegaat op weg. Dat dit jullie leven 
lang als basis mag dienen. We noemen nog één 
keer jullie namen: Bastian Bos, Tessa Dekkers, Jessica Eertink, 
Damian Eksen, Imke Gertman, Anne Hakkert, Demi 
Hoogezand, Marij Hopster, Xander Huiskes, Hanna Ippel, 
Quinten Kroon, Indy Lammertink, Thijs Meijerink, Amber 
Rouweler, Jorn Schippers, Dave Schuttevaar, Marten 
Stoopendaal, Ellemieke van der Velde, Gert-Jan Veneman, 
Hermen Waanders en Sofieke Weening. We wensen jullie 
allemaal Gods zegen toe. 

 
De Sjaloomschool heeft een 
prachtig cadeau gekregen van 
groep 8. Een schilderij met een 
bijzondere boodschap. Het is 
eigenlijk een kijkschilderij. Komt 
u gerust een keer binnen om dit 
bijzondere geschenk te bekijken. 
We zijn er erg blij mee! 

 

 

Afscheid juf Marjan en meester Peter 
Donderdag 26 juni hebben we afscheid genomen van juf 
Marjan en meester Peter. 
Tijdens ‘Sjaloom got talent’ werden 
veel kunsten vertoond. Het was een 
feestelijk geheel en meester en juf 
kunnen terugkijken op een 
geslaagde middag. Afgelopen 
donderdag is er een cadeau 
aangeboden namens alle teamleden 
en kinderen van de Sjaloomschool. 
Meester Peter en juf Marjan, we 
wensen jullie alle goeds toe voor de 
toekomst! 
 
 
 
 

 Afscheid (3)  
Ook nemen we afscheid van een aantal stagiaires die het 
afgelopen schooljaar veel voor ons hebben betekend.          
Juf Esther Holland in groep 3 heeft haar stage afgerond en 
ook LIO-juf Henriet Wolterink is afgestudeerd. We willen 
jullie bedanken voor jullie inzet en heel veel succes bij het 
vervolg van de studie of bij je nieuwe uitdaging. 
 
  

 Afscheid (4) 
Aan het eind van dit schooljaar nemen we ook afscheid van 
Boaz Dasselaar. Hij gaat zijn schoolloopbaan vervolgen op de 
Kluinveen. We wensen je heel veel succes en plezier toe op je 
nieuwe school! 
 

Bedankt  

Meester Dannis is in het voorjaar gestopt als directeur.         

Hij wilde niet van de gelegenheid gebruik maken om bij de 

afscheidsreceptie aanwezig te zijn, maar hij wil nog wel een 

woordje tot u richten: 

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, 

Vanaf september 2012 tot het voorjaar van 2014 mocht ik 

schoolleider zijn op de Sjaloomschool.  Ik heb mijn energie en 

aandacht in die periode verdeeld over de Sjaloomschool en 

De Driesprong in Hoge Hexel. Ik heb op de Sjaloomschool met 

veel plezier gewerkt. Het was een mooie, een drukke en soms 

heftige tijd. Als directeur en managementteam is er ook een 

hoop geleerd.  

Langs deze weg wil ik u en jullie bedanken voor de fijne 

samenwerking. Ik wens het team, juf Saskia als nieuwe 

directeur, de collega’s, de ouders en natuurlijk de kinderen 

nog heel veel jaren van goed onderwijs en niet in de laatste 

plaats Gods liefde en sjaloom toe. 

Hartelijke groet, Dannis Timmerman 
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 Streetwise 

Donderdag 26 juni hebben we meegedaan aan ANWB 

Streetwise. Elke groep is bezig geweest met verkeer, maar 

ieder op een eigen manier. Het was erg leerzaam en leuk om 

te doen!  

Vrijwilligers 

We willen iedereen bedanken voor hun inzet bij de 

schoonmaakavond. De school is weer fris en dat is heerlijk zo 

voor de vakantie. Vele handen maken licht werk en dat 

hebben we gemerkt. Bedankt! 

Daarnaast even een speciaal bedankje voor de Ouderraad 

van onze school. In het afgelopen schooljaar, en de laatste 

weken in het bijzonder, hebben ze altijd voor ons 

klaargestaan om allerlei zaken te regelen. Heel veel dank!  

 

Luizen 

Vlak voor de zomervakantie is er een melding 

binnengekomen van luizen. Wilt u uw kind(eren) goed 

controleren thuis? De betreffende klassen zijn op de hoogte 

gesteld. Toch is het goed om, ook in de zomervakantie, alert 

te blijven en te blijven controleren. 

De luizenzakken zijn meegegeven naar huis. Wilt u deze 

wassen en de eerste schooldag weer meegeven naar school? 

Fietspuzzeltocht 

De vakantie staat nog voor de deur, maar we willen u wel 

graag attent maken op de fietspuzzeltocht van volgend 

schooljaar. Op vrijdag 29 augustus wordt deze gehouden, dus 

reserveer alvast een plekje in uw agenda! Na de 

zomervakantie krijgt u een brief mee met daarin informatie 

over de fietspuzzeltocht. We hopen op grote deelname. 

Verslag MR-vergadering 

Als bijlage bij de nieuwsbrief kunt u de verslagen lezen van de 

laatste twee MR-vergaderingen.    

Kleine Parels 

God van alle mensen, het schooljaar is voorbij. 

We gaan voor langere of kortere tijd uit elkaar . 

 

Help ons om de goede herinneringen te bewaren als kleine 

parels die moed geven om straks weer verder te gaan. 

En geef ons kracht om van de minder goede ervaringen te 

durven leren. 

Nu kijken we uit naar de vakantie die voor ons ligt. 
Even afstand, adempauze. 
God wees met ons en doe ons ervaren 
dat uw liefde voor ons geen adempauze kent. 
Dat U nooit afscheid neemt, maar altijd doorgaat. 
Dank U daarvoor. 
 
Alle medewerkers van de Sjaloomschool wensen u 
een hele fijne vakantie toe. 

 Belangrijke data  

 
18 aug.: Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur 
18 aug.: Luizencontrole om 13.30 uur 
29 aug.: Fietspuzzeltocht 
8 sept.: Informatieavond voor alle ouders 
 
 


