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Pinksterfeest 
Deze week zijn we begonnen met de weekopening. Het 
thema van deze week is Pinksteren. Het volgende gedicht 
werd voorgedragen door kinderen van groep 8: 
 
Tongetjes, tongetjes 
 van vuur op je hoofd 
 ze verwarmen je van binnen 
 als je in Gods Zoon gelooft. 
  
Ze maken je blij en doen je zingen 
 van een God die Liefde heeft 
 ‘t is God zelf bij jou van binnen 
 die je deze blijdschap geeft. 
  
Door Hem ontstaat in jou een vuur 
 waar ieder zich aan warmen kan 
 de Heilige Geest wil jou leren 
 hoe je dit vuur verspreiden kan. 
  
Niemand kan zich er aan branden 
 het verschroeit niet en ‘t doet geen pijn 
 het vertelt je dat God altijd 
 met Zijn Liefde in jouw hart wil zijn. 
 
 

Welkom 
We mogen weer 3 nieuwe kinderen verwelkomen bij ons op 
school. Timo Huisken, Tim Brinkman en Thijs Timmerman zijn 
inmiddels gestart. We wensen jullie heel veel plezier toe! 

 
 

Koffie-ochtend 
Maandag 26 mei was de laatste koffie-ochtend van dit 
schooljaar. We mochten veel ouders begroeten! We zijn blij 
met zoveel betrokkenheid. Volgend schooljaar zullen er 
nieuwe koffie-ochtenden worden ingepland. We proberen dit 
zoveel mogelijk over de dagen te verspreiden. In de 
schoolkalender die u aan het begin van het nieuwe schooljaar 
krijgt, kunt u de geplande data vinden. 
 
  

 Schoolkorfbaltoernooi  
De kinderen van groep 5 en 6 hebben heel hard geoefend en 
hadden veel zin in het schoolkorfbaltoernooi, maar helaas 
moest het toernooi wegens slechte weersomstandigheden 
worden afgelast. Er is ons beloofd dat aan het begin van het 
nieuwe schooljaar een moment wordt gepland om het 
schoolkorfbaltoernooi alsnog te houden. Het zal dan zijn voor 
groep 6 en 7, zodat dezelfde kinderen kunnen meedoen. 
 

 Brandweer in groep 0, 1 en 2  
Afgelopen dinsdag kregen de kleuters bezoek van een echte 
brandweerman. De vader van Joël is namelijk een echte 
brandweerman en hij kwam met de brandweerauto. Toen we 
de sirenes hoorden gingen we snel bij het hek kijken. We 
mochten de hele brandweerwagen bekijken, van buiten en 
van binnen! Ook mochten we een ‘brandje’ blussen met een 
echte brandslang! We willen de vader van Joël bedanken 
voor dit fantastische bezoek! Kijk voor foto’s op de website 
bij groep 2. 

Studiedag team 
Donderdag 12 juni hebben we als team een studiedag. We 
gaan terugkijken op het afgelopen schooljaar en nieuwe 
plannen bespreken voor het aankomende schooljaar. Alle 
leerlingen zijn deze dag vrij. 
 

 

Schoolreis groep 7 

Vrijdag 13 juni gaat groep 7 op schoolreis naar Den Haag. Het 

wordt een afwisselende dag en we hopen op mooi weer. De 

kinderen van groep 7 krijgen nog een brief met de laatste 

informatie. Veel plezier! 
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Schoolkamp 

Groep 8 staat voor een paar spannende laatste weken. Het 

schoolkamp komt er aan en ook de voorbereidingen voor de 

afscheidsmusical zijn in volle gang. Genieten jullie nog even 

van de laatste weken bij ons op de Sjaloomschool.  

Op woensdag 18 juni vertrekt groep 8 naar Giethoorn en op 

vrijdag 20 juni hopen we ze fris en fruitig weer te begroeten. 

 

Vakantierooster 2014-2015 

Volgend schooljaar zullen de vakanties als volgt zijn: 

 

Herfstvakantie   13 oktober t/m 17 oktober 2014 

Kerstvakantie   22 december t/m 4 januari 2015 

Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari 2015 

Pasen / Goede Vrijdag  3 april t/m 6 april 2015 

Meivakantie   4 mei t/m 8 mei 2015 

Hemelvaart   14 mei en 15 mei 2015 

Pinksteren   25 mei 2015 

Zomervakantie   6 juli t/m 14 augustus 2015 

 

Vrije dagen 

Sint Maarten  3 november 2013 

Koningsdag  27 april 2015 

 

Daarnaast zullen er nog studiedagen worden ingepland. Deze 

vindt u in de nieuwe informatiekalender. 

 

Passend Onderwijs 

Om kinderen meer en vaker te laten lezen en om lezen extra 

leuk te maken, koppelen we oudere kinderen vaak aan 

jongere kinderen om te oefenen. Op dit moment lezen de 

kinderen van groep 8 bijvoorbeeld twee keer per week met 

kinderen van groep 4. De oudere kinderen krijgen gerichte 

opdrachtjes om de jongere kinderen te begeleiden. 

 

Voor een indruk kunt u de volgende beelden bekijken: 

Filmpje tutorlezen 

Formatie 2014-2015 

Afgelopen dinsdag heeft u de formatiebrief ontvangen via de 

mail. Bij deze nog een keer in het kort: 

Groep 1  juf José en juf Saskia 

Groep 2  juf Sylvia en juf Jenny 

Groep 3/4 juf Wies en juf Irma 

Groep 4/5 meester Lourens en juf Marieke 

Groep 6  juf Roos en juf Herma tot 1 maart  

                                juf Roos en juf Marloes vanaf 1 maart  

Groep 7  juf Marianne en juf Elly 

Groep 8   meester John en juf Saskia 

Even voorstellen: Lourens Wolters 

Zoals jullie misschien wel begrepen hebben, kom ik na de 

zomervakantie op jullie school 

werken. Daarom een kort stukje 

over wie ik ben, zodat u wat 

meer op de hoogte bent!  

Nu werk ik nog op CBS de 

Akkerwal, te Ypelo. Een kleine 

basisschool, waar ik les geef aan 

drie groepen in één klas. Hier 

werk ik 10 jaar. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben in de klas. 

Dat is een voorwaarde om te leren. En ik streef er naar dat 

ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft. 

Ik woon in Wierden. Getrouwd, vader van dochter Jente. En 

de tweede is op komst. We verwachten hem of haar (dat is 

nog de vraag!) in de zomervakantie! Verder ben ik 

jeugdouderling bij de kerk, houd ik van verhalen vertellen in 

de klas, hardlopen en chocolade! 

Graag tot ziens op de Sjaloomschool! 

 

 

 

http://www.magisto.com/video/bFITP0AaAD4sUQFiCzE
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Jaarverslag vereniging voor ouders 

Voor ouders is het jaarverslag van de vereniging beschikbaar. 

U kunt het als bijlage vinden in de mail. 

Historie21 

Op zaterdag 21 juni worden er verschillende activiteiten 

georganiseerd door de Molukse gemeenschap. Onze school 

zal daar, als locatie, een rol in spelen. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief kunt u meer lezen over wat er deze zaterdag 

allemaal staat te gebeuren en waarom deze activiteiten 

worden georganiseerd. 

Rommelmarkt Adm. De Ruyterweg 
Op zaterdag 28 juni 2014 wordt er een rommelmarkt 
gehouden bij ons in de wijk aan de Admiraal de Ruyterweg. 
Dit is georganiseerd door de buurtvereniging van deze straat. 
Kinderen mogen hier gratis staan. Voor meer informatie kunt 
u bellen met 0546-432545 
 
 

 Belangrijke data  

 
9 juni:  Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
12 juni:  Studiedag, alle leerlingen vrij  

13 juni:  Schoolreisje groep 7 
16 juni:  Gebedsgroep om 13.30 uur in de school 
16 juni:  Kennismaking voor leerling gr 8 met de  
                               nieuwe school 
16 juni:  MR-vergadering om 19.30 uur 
18-20 juni:  Groep 8 op kamp 
24 juni:  Contactavond groep 1 t/m 7 
25 juni:  Contactavond groep 1 t/m 7 
26 juni:  ANWB Streetwise 
 


