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Kaarten maken 

Een school is een plek waar kinderen heel veel leren en waar 

ze worden gevormd. Zo worden ze in de basis voorbereid op 

de maatschappij van morgen. We gebruiken daarvoor heel 

veel boeken en andere spullen. Een logische zaak, zou u 

kunnen denken. Maar het zijn juist de schoolboeken waar het 

in landen als Oeganda en Kameroen aan ontbreekt. U begrijpt 

het dan lastig wordt om de kinderen de basiskennis en de 

vorming mee te geven die ze zo hard nodig hebben.  

Deze week hebben onze kinderen allemaal een tekening of 

schilderij gemaakt voor een mooie ansichtkaart. Deze zullen 

worden afgedrukt en vanaf maandag 25 november worden 

verkocht. Daarbij heeft een aantal groepen hulp gehad van 

Hester Nijhoff, kunstenares.  Een deel van de opbrengst gaat 

naar schoolboeken voor kinderen in Oeganda en Kameroen. 

De stichting Knowledge for Children  zorgt daarvoor 

(www.knowledgeforchildren.org) . Een ander deel is voor de 

schoolkas. Zo hebben onze kinderen op een leuke en 

creatieve manier bijgedragen aan het onderwijs in derde 

wereld landen.  We willen ook Hester bedanken voor haar 

bijdrage. 

Luizen in de school 

Er zijn weer luizen gevonden bij leerlingen in de school. Zoals 

u kunt merken, blijft het een hardnekkig iets waar we hard 

met elkaar aan werken. Graag zouden we uw medewerking 

daarbij gebruiken. In de bijlage treft u een brief aan waarin 

kort wordt uitgelegd hoe en wat u het best kunt doen 

wanneer u met hoofdluis in aanraking komt. 

 Kleedjesmarkt 

De kleedjesmarkt van 9 oktober was weer een groot succes. 

De hele school lag vol met kleedjes en boeken. Er zijn veel 

boeken verkocht en ook weer gekocht. Een leuke manier om 

jezelf een nieuw boek te kopen. Voor beelden kunt u hier 

klikken. 

Handbaltoernooi 

Hieronder volgt een terugblik van enkele leerlingen uit groep 

8, zij vertellen u meer over het onlangs gespeelde toernooi.       

Groep 8 had het wel moeilijk, maar de meiden zijn 2
de

 

geworden. De jongens werden 5
de

. Het begon goed daarna 

werd het wat moeilijker. De jongens moesten strafworpen 

doen om te bepalen wie er naar de kruisfinales mochten. 

Helaas hebben we die net verloren. De meiden hebben wel 

de kruisfinales gehaald en mochten zelfs de finale spelen 

tegen het Galjoen. We stonden even voor met 2-1, maar 

hebben uiteindelijk verloren met 5-3. We willen Margreeth 

en Emma bedanken voor het coachen van de teams. 

Groeten, Thijs en Amber uit groep 8. 

Voor een filmpje van deze sportieve prestatie, klik hier. 

Schrijversfestival 

Groep 7 is op bezoek geweest bij de bibliotheek. Daar 

ontmoetten ze een echte schrijfster.                                

Hieronder volgt een verslag van enkele leerlingen.                                    

Ontmoeting met Annemarie Bon 

Eerst kregen we een introductiefilmpje te zien.                   

Hierin werd laten zien hoe je een boek maakt.                 

Daarna mochten we vragen stellen aan Annemarie Bon.   

Bijvoorbeeld: hoelang doe je over het schrijven van een 

boek?                                                                                        

Antwoord: het lag eraan of het een dun of dik boek was.     

Daarna deden we een quiz met vragen bijvoorbeeld: Wat was 

mijn eerste boek dat ik geschreven heb?                                   

Als je tien vragen goed had, kreeg je twee boeken en die 

hebben we gewonnen. De boeken die we gewonnen hebben 

heten: Aapjes in de val en, Een webblog van een bruggetje. 

Het was heel leuk!!!!!!     

Groetjes van groep 7.   Door Anna & Rosalien 

http://www.magisto.com/video/LVxDIVwCSzUzAkVpYw
http://www.magisto.com/video/LVxDIVwCSzUzAkVpYw
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Inloop Alles-in-1 

Gisteren hebben alle ouders en verdere bekenden weer 

kunnen genieten van onze inloop van Alles-in-1. Elke klas 

heeft er weer iets anders van gemaakt. Zo konden er in groep 

5 gerechten worden geproefd. We zijn blij met zo’n grote 

opkomst. Schrijft u alvast dinsdag 10 december in de agenda. 

Dan is de volgende inloop van Alles-in-1. 

Schoolfotograaf                                               

Zoals u in de mail heeft kunnen lezen, is de datum van de 

schoolfotograaf verplaatst van donderdag 17 oktober naar 

maandag 28 oktober 2013. Dit gaat om de maandag na de 

herfstvakantie. 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 hier op school gemaakt, u kunt zich t.z.t. hiervoor 

inschrijven. De schoolfotograaf brengt u via een eigen 

informatiebrief hiervan op de hoogte. Deze brief ontvangt u 

na de herfstvakantie.  

Even voorstellen 

Hallo allemaal! 

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen 

dat ik dit jaar mijn LIO-stage ga lopen in 

groep 2. Bij deze wil ik mij graag aan u 

voorstellen. 

Ik ben Henriët Wolterink, 21 jaar en 

woon in Hoge Hexel. Ik zit in het vierde 

jaar van de Universitaire Pabo. Dit houdt in dat ik twee 

opleidingen tegelijk volg, namelijk de Pabo aan de 

Gereformeerde Hogeschool en pedagogische wetenschappen 

aan de Vrije Universiteit. Omdat ik in mijn laatste jaar zit, 

start ik na de kerstvakantie met mijn LIO-stage. Op maandag, 

dinsdag en woensdag sta ik dan voor de klas in groep 2.  

 

Op dit moment ben ik tot de kerstvakantie iedere donderdag 

in de klas te vinden om alvast ervaring op te doen met de 

groep.  

Ik hoop er samen met de kinderen een leuk en leerzaam jaar 

van te maken! Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan 

gerust!  

Hartelijke groet, Henriët Wolterink 

 Cito scores op internet 

Kort geleden was er landelijke commotie over het openbaar 

maken van cito resultaten op het internet. RTL heeft op haar 

website per woonplaats een grafische weergave van de 

scholen. Van boven naar beneden zijn de scholen 

gerangschikt op citoscores. Met een ingewikkelde formule is 

een cijfer gegeven aan de eindtoetsen van de jaren 2010 tot 

2012, waarbij een 7 het gemiddelde is. Onze school wordt 

vergeleken met de andere Wierdense scholen. Met een 6,9 

staan we ergens in het midden. Deze weergave zou ouders er 

toe kunnen brengen om scholen op deze manier onderling 

met elkaar te vergelijken. 

Wij denken dat dit een negatieve ontwikkeling is. De 

eindtoetsen meten slechts de opbrengsten op het gebied van 

taal, spelling, rekenen en studievaardigheden. De scores 

zeggen niets over sociaal emotionele vorming, expressie of 

bijvoorbeeld het leren leren. Genoemde voorbeelden dragen 

net als de basisvaardigheden evengoed bij aan de vorming 

van de kinderen. Op de Sjaloomschool kijken we naar de 

ontwikkeling van lezen, taal en spelling, rekenen, enz. maar 

ook naar de algemene vorming van het kind, de (bijbelse) 

waarden en normen, sociaal emotioneel functioneren, 

gedrag en ga zo maar door. 

Herfstvakantie 

Maandag 21 oktober begint de herfstvakantie. De school is 

een week gesloten en op maandag 28 oktober hopen we 

iedereen weer te begroeten. Iedereen een fijne vakantie 

toegewenst! 
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Belangrijke data 

 

18 okt.: Start herfstvakantie om 15.00 uur 

28 okt.: Schoolfotograaf 

29 okt.: Luizencontrole om 8.30 uur 

1 nov.: Doe-dag voor gr 8 bij het Noordik 

4 nov.: Sint Maarten, leerlingen vrij 

6 nov.: Dankdagviering in de hal van de school 

8 nov.: Anti-pestdag  

 


