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 Feest 
Advent is verwachten 

met hopen bekleed 

is licht in de nachten 

van God die ons nooit vergeet 

Wanneer hij in de tempel staat 

is het een engel die daar praat 

Zacharias je krijgt een zoon 

't wordt een bijzondere persoon 

Geloof je 't niet? Dit is het teken 

je zal tot die dag niet meer spreken 

Advent is verwachten... 

 

'Gegroet Maria' hoorde zij 

Gabriël kwam dichterbij 

Wees maar niet bang, je krijgt een zoon 

Hij neemt plaats op Davids troon 

Maria zei: ik zal God eren 

ik wil de weg gaan van de Here 

Advent is verwachten... 

Elisabeth hield het niet uit 

Gezegend ben je! riep ze luid 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het is nog maar een week geleden dat de  

school in de ban was Sinterklaas en Zwarte Piet. 

Op 5 december stonden we vol verwachting op hem te 

wachten en wat hij voor ons mee zou brengen.  Vol van 

verwachting…. 

Intussen brandde er in elke klas de eerste adventskaars; Een 

heel klein lichtje als teken dat we de Heer mogen 

verwachten. Verwachtingsvol werd het licht deze week een 

beetje groter door de tweede kaars aan te steken. Vol van 

verwachting… 

Nu sinterklaas weer vertrokken is, hoop ik dat de verwachting 

is gebleven, dat Hij zal komen om onze wereld te verlichten.  

Ik wens u en jullie namens het team hele fijne kerstdagen en 

een gezellig en veilig oud- en nieuw. 

 

Dannis Timmerman 

Voorleeswedstrijd 

Op woensdag 20 november werd de voorleeswedstrijd 

gehouden in de hal van de school. Uit elke groep mochten er 

twee leerlingen laten horen hoe goed ze kunnen voorlezen. 

De verhalen varieerden van spannend tot grappig. Hanna 

Ippel uit groep 8 is door de jury uitgekozen om door te gaan 

naar de voorleesronde van de gemeente Wierden. Veel 

succes, Hanna! 

Sinterklaas 

Donderdag 5 december was het dan zover! Sinterklaas wist  

de Sjaloomschool weer te vinden. Het kostte wat moeite om 

de pieten te vinden, maar ook dat is uiteindelijk goed 

gekomen. We hebben een gezellige dag beleefd met de 

kinderen en de nodige cadeautjes en mooie surprises zijn 

uitgepakt. Voor een filmpje en foto’s kunt u op onze website 

kijken; www.sjaloomschool.com  

Inloop Alles-in-1 

Afgelopen dinsdag was er weer de mogelijkheid om de 

klassen in te gaan om de verschillende projecten van Alles-in-

1 te bekijken. Wat een werk is er van gemaakt! De kinderen 

van groep 5 hebben zelfs een echte musical opgevoerd voor 

hun eigen ouders. Na de kerstvakantie starten we met 

nieuwe projecten. Donderdag 6 maart zal de volgende inloop 

zijn. Schrijft u die datum alvast op! 

Kerstviering  

Woensdag 18 december vieren we het Kerstfeest met de 

ouders van groep 1 t/m 4. Dit doen we in de hal van de 

school. Zoals eerder aangegeven, is deze viering alleen voor 

de ouders en niet voor broertjes en/of zusjes. 

Donderdagmorgen zullen de groepen 5 t/m 8 de kerstviering 

houden in de klassen. 

http://www.sjaloomschool.com/
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 Kerstvakantie en Nieuwjaar 

Vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen vrij. De 

kerstvakantie gaat dan beginnen. Maandag 6 januari gaat de 

school weer open. Graag willen we met u en de kinderen het 

nieuwe jaar inluiden. Dat doen we op maandag 6 januari om 

het plein. We maken het gezellig op het plein en van 8.25 uur 

tot 8.45 uur kunnen we onder het genot van een hapje en 

een drankje elkaar gelukkig Nieuwjaar wensen. We hopen u 

en de kinderen te begroeten! 

Kaartenactie 

De tijd van de kaartverkoop is voorbij. Op dit moment 

worden de kaarten opgestuurd en zal er worden berekend 

hoeveel geld er is opgebracht voor de Sjaloomschool en voor 

Knowledge for Children. Dat hoort u natuurlijk nog van ons. 

In elk geval bedankt voor ieders inzet. 

  Ouderraad 

De Ouderraad is weer druk bezig geweest in de school. Eerst 

hebben ze de school in Sinterklaassfeer gebracht en nu is de 

hal weer helemaal klaar voor de Kerst. Ontzettend bedankt 

hiervoor! 

Ook is er een wisseling geweest in de OR van onze school. 

Antoinette Kortenhoeven heeft het voorzitterschap per  

1 december overgenomen van Esther Ooms. We wensen je 

veel plezier toe. Mocht u contact op willen nemen met de 

voorzitter van onze ouderraad, om welke reden dan ook, dan 

kunt u haar bereiken op het telefoonnummer: 0546-578160.   

Gezocht! 

Groep 1 en 2 zijn op zoek naar bierdopjes voor een 

kunstproject. In januari zullen de kinderen daar mooie 

kunstwerken van maken. Wilt u deze bierdopjes voor ons 

verzamelen? U kunt ze inleveren bij de leerkrachten van 

groep 1 en 2. 

Belangrijke data  

18 dec.: Kerstviering gr 1 t/m 4 in de hal om 19.00 uur 

19 dec.: Kerstviering bovenbouw in de klas 

20 dec.: ’s Middags alle leerlingen vrij, start kerstvakantie 

6 jan.: Nieuwjaarswensen op het plein vanaf 8.25 uur 

6 jan.: Luizencontrole om 13.30 uur 

13 jan.: Gebedsgroep om 13.30 uur 

 

 

 


