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Gefeliciteerd 

Gefeliciteerd! je mag er zijn 

Al ben je groot of klein 

Of rood of donkerharig 

Gefeliciteerd! je mag er zijn 

Ook al ben je nog niet jarig 

Elke dag is een cadeau 

Al die dingen waar je zo 

Maar mee mag spelen 

Het is meer nog dan je vroeg 

Kijk 'es aan er is genoeg 

Om uit te delen 

Gefeliciteerd!  

Maak een feest van elke dag 

Dans en zing en bid en lach 

Om God te eren 

Het is niet voor jou alleen 

Alle anderen om je heen 

Kun jij trakteren 

Gefeliciteerd!  

Doe vooral niet karig 

Wanneer je dan trakteert 

Kijk niet zo meewarig en ongeïnteresseerd 

't Klinkt misschien voorbarig  

maar je hebt nu wel geleerd: 

Al ben je nog niet jarig 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

Luizen in de school 

De maandag na de vakantie hebben we weer een 

luizencontrole gehad. Hierbij is niets aangetroffen! Heel fijn 

en we hopen dit zo te houden. Mocht u wel iets zien bij uw 

zoon of dochter, dan graag contact opnemen met de 

leerkracht of met Jacqueline Dollen (tel: 574711) 

 Schoolfotograaf 

Maandag 28 oktober is fotograaf Maxim Besters bij ons op 

school geweest. U heeft een brief ontvangen over hoe het nu 

verder gaat met de foto’s. Zaterdag 9 november 2013 zal hij 

op school de broertjes en zusjesfoto’s maken.  

Doedag Noordik 

Vandaag is groep 8 naar het Noordik, locatie Catharina van 

Renneslaan geweest. Ze hebben rondgekeken bij 

verschillende vakken en op deze manier kennis gemaakt met 

de school. Naast het Noordik zal groep 8 ook nog op bezoek 

gaan bij het AOC, Reggesteyn Rijssen en de Passie. 

Dankdag 

Woensdag 6 november is het dankdag. Het thema is ‘Denk je 

aan danken?’. Groep 1 t/m 4  heeft een viering in de hal van 

de school en de groepen 5 t/m 8 gaan naar de Taborkerk. We 

beginnen gezamenlijk op school en gaan om 9.15 uur naar de 

kerk. Mocht u ook naar de kerk gaan en bij ons boven willen 

zitten, dan graag.  We kunnen wel wat extra begeleiding 

gebruiken. 

Ook zullen we tijdens deze dankdag de schoenendoosactie 

introduceren. We mogen weer materialen verzamelen voor 

kinderen die het minder hebben dan wij. Woensdag krijgen 

alle kinderen hier een brief over mee.      
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Anti-pestdag 

Aanstaande vrijdag, 8 november, staat de school in het teken 

van pesten. Samen zullen we het deze dag enerzijds hebben 

over pesten en gepest worden. Anderzijds zullen we juist 

aandacht besteden aan hoe we op de goede manier met 

elkaar om horen te gaan door leuke, gezellige dingen te doen. 

We zijn al druk aan het oefenen met het lied en de dans 

‘Move tegen Pesten’. Hier willen we vrijdagmorgen samen 

mee beginnen in de hal van de Sjaloomschool. Komt u even 

kijken? 

Net als andere jaren vragen we ook deze dag weer of de 

kinderen in het blauw komen, om zo samen met de andere 

kinderen en de meesters en juffen te laten zien dat ze tegen 

pesten zijn. 

Contactavonden                                               

Maandag 11 november en dinsdag 12 november zijn er 

contactavonden voor groep 1 en groep 3 t/m 7. De leerlingen 

van groep 2 krijgen een huisbezoek van de leerkrachten.  

U bent van ons gewend de uitnodiging voor de contactavond 

een week van te voren te ontvangen. Omdat we maandag vrij 

zijn (St Maarten) kunt u de uitnodiging op dinsdag 5 

november verwachten.  

Kunt u niet op het ingedeelde tijdstip, dan vragen we u te 

ruilen. Stelt u ook de leerkracht even op de hoogte? Dat mag 

natuurlijk ook via de mail. 

 

Groep 8 heeft op dinsdag 19 november en woensdag  

20 november de voorlopige adviesgesprekken. Deze avonden 

worden op een ander moment gepland, omdat de 

gesprekken 15 minuten duren. 

Doekoe-actie 

De Doekoe actie, de spaaractie waarbij u bij aankoop van 

zuivelproducten bij de Supercoop voor onze school kon 

sparen, is afgesloten. We hebben het mooie bedrag van  

€ 270,- in ontvangst mogen nemen. We zijn daar natuurlijk 

heel blij mee. Op dit moment hebben we geen concreet doel 

voor dit geld. Bedankt voor het meesparen! 

Sunte Mart’n 

Maandag 4 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m.  

Sunte Mart’n. 

Belangrijke data 

4 nov.: Sint Maarten, leerlingen vrij 

6 nov.: Dankdagviering in de hal van de school en kerk 

8 nov.: Anti-pestdag 

11 nov.: Contactavond groep 1 en 3 t/m 7 

12 nov.:  Contactavond groep 1 en 3 t/m 7 

12 nov.: Doedag Reggesteyn Rijssen gr. 8 

19 nov.: Contactavond groep 8 

20 nov.: Contactavond groep 8  

 


