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Perfect 
De boom bezag zijn groene zijn 

En sprak:  “Precies de juiste kleur en vorm  

Hier ontbreekt geen tak”  

De woestijn keek om zich heen  

En zei” “Dit is de exacte hoeveelheid zand  

Er hoeft echt niets meer bij”  

 

De regenboog die zichzelf zag  

Merkte op: “Wat een kleuren, ik mis er geen één  

Dit is werkelijk de top”  

De zee tuurde de golven af  

En riep: Elke druppel die is op zijn plek  

En zuchtte diep”  

En jij kind, als ik naar je kijk  

Met talenten onontdekt  

Zoals je bent en wat je ook wordt  

Jij bent perfect 

Luizencontrole 

Op dit moment zijn we luizenvrij. Dat willen we graag zo 

houden. We vragen u dan ook om alert te blijven en uw 

kind(eren) thuis te blijven controleren. Alvast bedankt!  

 Fietspuzzeltocht 

Wat kunnen we terugkijken op een geslaagde 

fietspuzzeltocht. Het weer was ons gunstig gezind en vele 

ouders en kinderen hebben meegedaan. Ruim 180 mensen 

deden mee. Uiteindelijk is de fietspuzzeltocht gewonnen 

door de familie Pape (groep 7). Van harte gefeliciteerd! Voor 

foto’s kunt u kijken op onze website. Wilt u een korte 

filmimpressie van de avond, klik dan hier.  

Ouderraad 

Na de fietspuzzeltocht van afgelopen vrijdag hebben we als 

team, MR en OR Lydia van Steeg bedankt voor haar inzet bij 

de ouderraad. Zij nam afscheid en gelukkig zijn er twee 

mensen bereid gevonden om zitting te nemen in de 

ouderraad. We verwelkomen Annet Waalderink en Jos del 

Grosso. Veel succes met jullie taak! In de schoolkalender is 

per abuis Antoinette Kortenhoeven weggevallen, maar ook zij 

maakt gelukkig deel uit van onze ouderraad. 

 Jagersvereniging 

Groep 8 is afgelopen maandag naar de Jagersvereniging 

geweest in Hoge Hexel. We werden met de bus opgehaald. 

Bij de Tolplas kregen we allemaal presentaties van mensen 

die iets met de natuur te maken hebben, bijvoorbeeld van 

een boer, imker, visser, en jagers. Het was erg leuk om mee 

te maken. Voor een filmpje, klik hier.    

 

Groeten, groep 8 

 Informatieavond 

Maandag 9 september staat de informatieavond voor de 

groepen 1 t/m 7 gepland. Vanaf 19.00 uur bent u welkom 

voor een kop koffie of thee.  

Om 19.30 uur wordt de avond centraal geopend in de hal van 

de school.  

Na de opening in de hal bent u welkom in de groep(en) van 

uw kind(eren). Tijdens een tweetal rondes in de groepen 

vertellen de leerkrachten u van alles over de gang van zaken 

in de desbetreffende groep. Ronde 1 begint om 20.00 uur en 

na het halen van een kop koffie of thee start ronde 2 om 

20.45 uur. 

We hopen u allen deze avond te begroeten en u op deze 

manier goed te kunnen informeren.  

 

http://www.sjaloomschool.com/nieuws/181/Foto's-en-film-Fietspuzzeltocht.html
http://www.sjaloomschool.com/index/15/7/Groep-8.html
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Schoolfotograaf  

Dit schooljaar zal er een fotograaf op school komen om 

portretten te maken van de leerlingen. Deze datum stond 

nog niet in de kalender, zou u dat erbij willen schrijven? Het 

gaat om donderdag 17 oktober 2013. Verder informatie volgt 

zodra we meer weten.  

Ook is een datum gepland voor het maken van de broertjes-

en zusjesfoto’s. Op zaterdag 9 november worden deze 

portretten geschoten in de fotostudio van schoolfotograaf 

Maxim Besters.  Adresgegevens en exacte tijden delen we 

mee in een volgende nieuwsbrief. 

Uitgangen 

Graag willen we u attenderen op het gebruik van de in- en 

uitgangen van de school. De groepen 1 en 2 maken gebruik 

van de kleuteringang. Deze deur gaat om 8.20 uur open. Voor 

die tijd kunt u op het kleuterplein wachten. De andere 

leerlingen van de school gaan de school binnen via de 

hoofdingang.  

De achterdeur naar de fietsenkelder wordt alleen gebruikt 

voor leerlingen die naar buiten gaan om de fiets op te halen. 

Deze deur wordt niet als ingang gebruikt. 

In de aanbieding 

Tijdens de kerstviering eind vorig jaar, hebben we aan ouders 

gevraagd of we gebruik mochten maken van vuurkorven. Nu 

staan er nog steeds 3 vuurkorven in de kelder van de school. 

Van wie zijn deze? U kunt zich melden bij juf Diny of meester 

John.   

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Tijdens de informatieavond van aanstaande maandag zal er 

een tafel staan met gevonden voorwerpen. Mocht u iets 

missen, dan kunt u tussen deze spullen kijken. Na maandag 

gaan de spullen weg. 

Belangrijke data 

9 sept.: Weekopening 

9 sept.: Gebedsgroep om 13.30 uur in de school 

9 sept.: Informatieavond groep 1 t/m 7 om 19.30 uur 

 

   


