
 
 
 
 
 
 
 

15 november 2013 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2013 - 2014 

Sjaloomschool  Telefoonnr: 0546 - 572010  
Savornin Lohmanstraat 2 E-mail: info@sjaloomschool.com 
7642 XK Wierden  

www.sjaloomschool.com 

 Dankdag 

Woensdag 6 november hebben we dankdag gevierd. Het 

thema was ‘Denk je aan danken’. Groep 5 t/m 8 is naar de 

Taborkerk geweest. De kinderen hebben daar het thema 

uitgelegd gekregen door ds. Schreuders. Het was een mooie 

dienst. Groep 1 t/m 4 had een viering in de hal van de school.   

 

Vandaag werden alle schoenendozen opgehaald voor de 

schoenendoosactie. Er waren een mooi aantal 

schoenendozen gevuld. Binnenkort zullen de dozen naar 

Hongarije en Oekraïne worden gebracht om daar de kinderen 

te verrassen. 

Anti-pestdag in groep 6 

Vorige week vrijdag hebben we op school een anti-pestdag 

gehouden. We begonnen deze dag gezamenlijk in de hal. Het 

was fantastisch te zien dat alle kinderen in het blauw naar 

school waren gekomen.  

Voor beelden van deze morgen klik hier.  

Hieronder is te lezen hoe groep 6 de dag heeft beleefd: 

Bij anti-pestdag gingen  we eerst move tegen pesten doen. En 

heel veel kinderen hadden blauwe kleren aan. Want als je 

blauwe kleren aan hebt ben je tegen pesten. Zelfs de juffen 

en meesters hadden  een blauw shirt aan met stop pesten 

erop. Bij anti-pestdag is de bedoeling dat er niet gepest 

wordt. De move tegen pesten is vooral belangrijk, dat zegt 

iedereen erbij mag komen en sluit niemand buiten. Anti-

pestdag is bedoelt om lekker gezellig te doen. Bij gym was het 

ook gezellig we gingen samen werken in groepjes van vier we 

deden samenwerking en vertrouwen. En we hebben ook niet  

heel erg veel gewerkt. Verder was het een Topdag !!! 

Groetjes Ebony, Iris en Joliene. 

 

 

Doe-dagen 

Groep 8 is druk met de oriëntatie op alle voortgezet 

onderwijsscholen. Zo zijn ze al naar het Noordik en naar het 

Reggesteyn geweest. Op onze website kunt u daar beelden 

van bekijken, onder het kopje groep 8. 

Contactavonden 

Vorige week zijn er contactavonden geweest voor de groepen 

1 en 3 t/m 7. We vinden het prettig om met jullie als ouders 

het welzijn en de ontwikkeling van jullie kind te bespreken. 

Op woensdag 19 en donderdag 20 februari 2014 worden de 

volgende contactavonden gehouden. 

Voorleeswedstrijd 

Woensdag 20 november wordt de voorleeswedstrijd 

gehouden op de Sjaloomschool. De voorrondes worden op 

dit moment gehouden in de klassen en de twee beste lezers 

mogen hun kunsten vertonen in de hal van de school. Ook 

wordt er iemand van de school uitgekozen die naar de 

Wierdense voorleeswedstrijd mag. Groep 1 t/m 4 heeft de 

voorleeswedstrijd voor de pauze en groep 5 t/m 8 na de 

pauze. Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Klaar voor 

de start’. We hebben ons best gedaan om sportieve juryleden 

te vinden. Wie dat zijn, houden we nog even geheim… 

 Fietscontrole 

Op donderdag 21 november komt Veilig Verkeer Nederland 

op school om de fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 

te controleren. Al deze kinderen mogen dus hun fiets 

meenemen. Onze verkeersouder Yvonne Veneman zal hierbij 

aanwezig zijn, maar ook onze nieuwe verkeersouder Siny 

Hopster is erbij om alvast mee te kijken. We willen jullie 

vragen om voorafgaande aan de fietscontrole de fiets ook 

zelf na te kijken op gebreken.  

 

http://www.magisto.com/video/KkBMKgUTGDM_XBhgCzE
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Actie Filippijnen 

Afgelopen week werd de wereld opgeschrikt met het 

verschrikkelijke nieuws dat er een tyfoon over de Filippijnen 

heeft geraasd. Er is een enorme ravage achtergebleven. In de 

klassen is dit ook iets wat leeft en deze actualiteit komt zelfs 

heel dichtbij. De moeder van Nathaniel uit groep 2 is geboren 

op de Filippijnen. Ze is lid van de stichting Filippino’s 

Overijssel. Veel kennissen van haar hebben op dit moment 

nog geen contact kunnen leggen met familieleden, want zij 

worden vermist. Gelukkig gaat het met haar familie goed.  

 

Wij kunnen helpen! De stichting wil heel graag goederen 

verzamelen om naar de Filippijnen te brengen. En waar is dan 

behoefte aan? Op dit moment hebben de mensen het meest 

aan (oude) kleding, schoenen en slippers. Alles is welkom! 

We willen deze actie dan ook graag ondersteunen als school 

en jullie vragen om kleding te brengen in de hal van de 

school. Dit kan tot en met vrijdag 22 november 2013. De 

stichting zal er voor zorgen dat de goederen op de Filippijnen 

terecht komen.  Wanneer er kinderen zijn die zelf een actie 

op willen zetten om geld op te halen, dan kunnen we dat 

alleen maar toejuichen! 

Kaartenactie 

In de week van 25 november komen de gedrukte 

kerstkaarten binnen. Spannend, want de kinderen mogen 

hun eigengemaakte kaarten verkopen. Wilt u dus 

kerstkaarten versturen, koopt u nog niets in de winkel, want 

onze kerstkaarten komen er aan!       

     Sinterklaas 

Op donderdag 5 december hopen we dat Sinterklaas ook bij 

ons op school komt. Denkt u eraan dat de groepen 1 t/m 8 

deze hele dag naar school gaan? We maken er een mooie dag 

van met de kinderen. 

We doen met onze school mee aan het project van de NTR. 

We kijken dus het Sinterklaasjournaal en het is erg spannend! 

De boot van Sinterklaas vaart de verkeerde kant op…. We 

hopen toch dat hij op 5 december de Sjaloomschool weet te 

vinden!             

Oproepje 

Zoals u wellicht gemerkt heeft, is er op het plein veel 

groenafval te vinden. De bladeren en de eikels vallen van de 

bomen en dit geeft behoorlijk wat rommel op het plein. Het 

wordt soms zelfs gevaarlijk voor de kinderen, omdat ze 

kunnen struikelen. We zijn op zoek naar ouders die ons willen 

helpen om het plein te vegen. We willen dit graag 3x per jaar 

doen. Wie ziet het zitten om ons te helpen? Ook nu geldt: 

Vele handen maken licht werk! Geef je op via 

info@sjaloomschool.com 

Belangrijke data 

19 nov.: Zoutexpress voor groep 7 

19 nov.: Contactavond groep 8 

20 nov.: Voorleeswedstrijd 

20 nov.: Contactavond groep 8 

21 nov.: Fietscontrole gr 5 t/m 8  

25 nov.: Start kaartverkoop 

5 dec.: Sinterklaasfeest 

6 dec.: Einde kaartverkoop  
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