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Gewoon is bijzonder 
Ze komen binnen, 
zoals elke dag. 
Gaan gewoon zitten, 
zoals elke dag. 
 
Zijn zoals altijd, 
zoals gisteren 
zoals morgen 
net als vandaag. 
 
Ik loop gewoon met ze mee 
niets bijzonders. 
 
Niets bijzonders ? 
 
Elke gewone dag is bijzonder. 
Elk kind is speciaal. 
Elk moment is uniek. 
Elke ontmoeting is nieuw. 
Elk gesprek is opmerkelijk. 
Elke minuut is er nog nooit geweest. 
 
Het lijkt zo gewoon. 
Zo gewoon dat dat al bijzonder is. 
 
Maar wie in het kleine het grote niet ziet 
en in het gewone het bijzondere niet 
die mist het wonder dat rond hem geschiedt. 
 
 

Kinderpostzegels 

Groep 8 heeft zich druk beziggehouden met de 

Kinderpostzegelactie. En de verkoop is goed gegaan! Vanaf 

6 november zullen de bestellingen op school worden 

afgeleverd, dus dan kunt u uw bestelling thuis verwachten. 

Dierendag 

Vandaag hebben we aandacht besteed aan dierendag. Elke 

groep had een eigen activiteit. Van reptielen tot een bezoek 

aan de dierenwinkel. Het was een geslaagde morgen! 

Beelden kunt u binnenkort op onze website vinden. 

 Kinderboekenweek 

De start van de Kinderboekenweek is gemaakt. Afgelopen 

woensdag zijn we begonnen in de hal en iedereen was in 

sportief tenue. Daarnaast hebben we een lied gezongen van 

Kinderen voor Kinderen ‘Klaar voor de start’. Voor beelden 

van de opening, klik hier. 

Verder willen we u nog helpen onthouden uw zoon/dochter 

op te geven voor de kleedjesmarkt van woensdag 9 oktober. 

Afgelopen maandag heeft u daar een brief met uitgebreide 

informatie over gekregen. We beginnen om 11.30 uur en de 

markt duurt tot 12.15 uur. Vanaf 11.15 uur kunnen de 

leerlingen de boeken klaarleggen.  

Handbaltoernooi 

Woensdag 9 oktober wordt het schoolhandbaltoernooi 

gehouden in sporthal ’n Dikken. Onze groep 8 gaat daar aan 

mee doen met een jongens- en een meisjesteam. Heel veel 

succes! Mocht u willen komen aanmoedigen, u bent van 

harte welkom vanaf 13.00 uur in de sporthal. 

Schrijversfestival 

Groep 7 gaat in het kader van de Kinderboekenweek 

meedoen aan het schrijversfestival in de bibliotheek. Op 

dinsdag 15 oktober zullen ze naar de bieb gaan om daar een 

schrijver te ontmoeten. Groep 7 is nu al druk aan het lezen 

geslagen. 

Schoolfotograaf                                              

Donderdag 17 oktober is de schoolfotograaf aanwezig. Elk 

kind zal alleen en met zijn/ haar groep geportretteerd 

worden. De gezinsfoto’s worden op een later moment 

genomen ( op zaterdag 9 november). Deze foto’s worden niet 

hier op school gemaakt, maar in de fotostudio van de 

schoolfotograaf, Maxim Besters. 

http://www.magisto.com/video/KloEJ0IHE2gwVANgCzE
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Kaartenactie 

Als Sjaloomschool gaan we meedoen aan een kaartenactie. 

Wat houdt dit in? Elk kind van de Sjaloomschool mag zelf een 

kaart ontwerpen. Dat doen we in de week van 14 oktober op 

school. Vervolgens worden die kaarten daadwerkelijk 

gemaakt en afgedrukt. In de week van 25 november krijgt elk 

kind zijn of haar pakje kaarten om te verkopen. Het geld dat 

daarvoor opgehaald wordt,  zal voor 50% worden geschonken 

aan een nader te bepalen goed doel en de andere 50% zal 

voor de Sjaloomschool zijn. 

Even voorstellen                                                      

In groep 5 is naast juf Elly en juf Roos ook regelmatig  

meester Gijs te zien. Hij heeft vorig jaar ook al bij ons stage 

gelopen in groep 3.   

In groep 3, naast juf Wies, komt iedere maandag Esther 

Holland stagelopen. Zij doet de opleiding voor 

onderwijsassistent. Heel veel succes!   

In een volgende nieuwsbrief zullen Bertine Lohuis ( LIO 

stagiaire in groep 4) en Henriette Wolterink (LIO stagiaire in 

groep 2) zich nader aan u voorstellen. 

 Notulen MR 

Maandag 16 september is de MR weer bij elkaar geweest om 

het een en ander te bespreken. De notulen vindt u als bijlage 

bij deze nieuwsbrief. 

 Vanuit de gemeente 

De gemeente vraagt uw aandacht voor een bijeenkomst van 

Loes. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer 

informatie. 

 

 

Uitnodigingen 

We merken steeds vaker dat kinderen uitnodigingen voor 

kinderfeestjes uitdelen op school. Als school hebben we daar 

een afspraak over gemaakt dat dit buiten school om gebeurt. 

Dit om teleurstellingen te voorkomen. Wilt u daar rekening 

mee houden? 

Herfstvakantie 

Maandag 21 oktober begint de herfstvakantie. De school is 

een week gesloten en op maandag 28 oktober hopen we 

iedereen weer te begroeten. Om 13.30 uur is er dan een 

luizencontrole. 

Belangrijke data 

7 okt.: Ouderavond ouders groep 8 om 19.00 uur 

9 okt.: Kleedjesmarkt om 11.30 uur 

9 okt.: Handbaltoernooi groep 8 om 13.00 uur 

14 okt.: Weekopening 

14 okt.: Gebedsgroep in de school om 13.30 uur 

15 okt.: Schrijversfestival groep 7 

17 okt.: Schoolfotograaf 

21 okt.: Start herfstvakantie 

4 nov.: Sint Maarten, leerlingen vrij 

 


