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Naar de Hemel 
Als de taak van Jezus hier op aarde is gedaan, 
zal Jezus naar de hemel gaan. 
Zo ver weg en toch dichtbij 
 
Een wolk draagt Jezus hoger en hoger, 
naar zijn Vader Die in de hemel woont. 
Oh, wat een feest als Jezus thuis komt. 
Nu zit Gods zoon daar op Zijn troon 
 
Lied: Ans Heij 
 
 

Welkom 
Anne van de Riet is afgelopen week bij ons op school gestart 
in groep 0. Van harte welkom, Anne! We wensen jou een 
hele fijne tijd op de Sjaloomschool! 

 
 

Luizencontrole 
Vorige week maandag is er luizencontrole geweest. Er zijn 
gelukkig geen luizen aangetroffen. Toch willen we u vragen 
hier alert op te blijven. Wanneer er thuis iets wordt ontdekt, 
meldt het dan ook op school, zodat we verdere verspreiding 
kunnen voorkomen. 
 
  

 Schoolreisjes 
Vorige week zijn de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis 
geweest. Wat hebben we het leuk gehad! Alles is goed 
verlopen en we kunnen terugkijken op mooie dagen. 
Voor foto’s en filmpjes kunt u op onze website kijken; 
www.sjaloomschool.com  
 
 
 
 
 

Sportdag groep 7 en 8 
Vorige week donderdag 15 mei hebben groep 7 en 8 sportdag 
gehad. ‘s Ochtends hebben we verschillende onderdelen 
gedaan, zoals : behendigheid, verspringen, cooper loop, 
balwerpen en sprinten.   
’s Middags hebben we ook een aantal onderdelen gedaan 
zoals: speedbadminton, blind volleybal, schuif trefbal, 
tjoekbal, hockey en we zijn geëindigd met de springkussens! 
 
Het was een superdag  
Groetjes Susan en Anna 
 
 

Regiofinale schoolvoetbal 
Woensdag 14 mei hadden de meisjes van groep acht de 
districtfinale van schoolvoetbal. We vertrokken vanaf school 
richting Vriezenveen. Daar aangekomen bij DETO moesten 
we onze eerste wedstrijd spelen tegen Borne die hadden we 
gewonnen met 4-0. Daarna speelden we een wedstrijd tegen 
Almelo die we hadden gewonnen met 1-0. Vervolgens 
hebben we de wedstrijd tegen Enschede verloren 2-1. En de 
laatste wedstrijd tegen Vriezenveen hadden we 
gelijkgespeeld. Uiteindelijk werden we derde in onze poule. 
We vonden het erg leuk.  
                                 Gemaakt door: Hanna en Jessica 
 

 

Start screening 

Afgelopen woensdag zijn we begonnen met de laatste 

toetsweken. Tijdens de contactavonden in juni zullen de 

resultaten met u worden besproken. Groep 7 is ondertussen 

al bijna klaar met de Entreetoets. We verwachten dat de 

resultaten daarvan binnen zijn voor de contactavonden, 

zodat ook deze kunnen worden besproken. 
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Schoolkorfbaltoernooi 

Maandag 26 mei en dinsdag 27 mei wordt het 

schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor groep 5 en 6. Onze 

school doet met wel 3 teams mee aan dit toernooi. Komt u 

onze kinderen aanmoedigen? We beginnen beide dagen 

vanaf 16.00 uur op het Sportpark bij Blauw-Zwart.  

Vrije dag 

Woensdag 28 mei zijn alle kinderen vrij. Donderdag is het 

Hemelvaartsdag. Maandag 2 juni hopen we iedereen weer te 

begroeten op school. 

Formatie 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er volgend 

jaar een groep 3 / 4 en een groep 4 / 5 is. De ouders van de 

desbetreffende kinderen hebben hier de afgelopen weken 

meer informatie over gekregen.  

Verder proberen we de groepsverdeling aankomende week 

definitief te maken. U zult het horen, zodra het bekend is. 

Afscheid 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Marjan 

afscheid neemt van de Sjaloomschool. Daarnaast is meester 

Peter dit jaar van school gegaan. We willen ouders 

gelegenheid geven om meester Peter en juf Marjan een hand 

te schudden en wel op donderdag 26 juni van 16.15 tot 17.00 

uur. Ook oud-leerlingen zijn welkom. 

Kijkmorgen nieuwe groep 1 

Woensdag 11 juni is er een kijkmorgen voor alle nieuwe 

leerlingen van groep 1. Deze kinderen starten na de 

zomervakantie bij ons op school. Inmiddels zijn de 

uitnodigingen hiervoor verstuurd. Houd de brievenbus dus in 

de gaten. 

Passend Onderwijs 

Wanneer kinderen het moeilijk vinden om zich te 

concentreren, dan kan er gebruik worden gemaakt van een 

koptelefoon. Deze koptelefoon 

is speciaal voor het onderwijs 

ontwikkeld. Hieronder een 

stukje van kinderen die de 

koptelefoon gebruiken: 

In groep 6 hebben een aantal 

kinderen een koptelefoon. 

Wanneer we het lastig vinden om ons te concentreren, doen 

wij een koptelefoon op. Omdat wij niet met drukte in de klas 

kunnen werken en dan worden wij minder snel afgeleid.  

Door de koptelefoon op kunnen we minder geluid horen en 

krijgen we minder last van de andere kinderen , en krijgen we 

sneller ons werk af. 

 

 Belangrijke data  

 

26 mei: Koffie-ochtend van 8.30 tot 9.15 uur 

26 mei: Schoolkorfbaltoernooi groep 5 en 6 

27 mei: Schoolkorfbaltoernooi groep 5 en 6 

28 mei: Woensdag, extra vrije dag 

29 mei: Hemelvaartsweekend 

2 juni: Weer naar school 

3 juni: Start avondvierdaagse 

9 juni: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

12 juni: Studiedag, alle leerlingen vrij  
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