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God kent jou 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten  
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet 
 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 

Luizencontrole 

Afgelopen maandag is er opnieuw luizencontrole geweest 

voor groep 3 en 5. Komende maandag ( 23 september) 

worden de leerlingen in de groepen 3 en 5 opnieuw 

gecontroleerd. 

Waterpret 

We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar twee 

weken geleden was het heerlijk warm weer. Vrijdagmiddag 6 

september hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 heerlijk 

genoten van een waterspektakel op het plein. Voor een korte 

indruk, klik hier. 

 Informatieavond 

Maandag 9 september hebben we de informatieavond van 

dit schooljaar gehouden. De opkomst was groot. Daar zijn we 

erg blij mee! U heeft kunnen horen welke onderwerpen we 

het aankomende jaar schoolbreed willen aanpakken. 

Daarnaast heeft u in de klas van uw zoon/dochter kunnen 

kijken om de laatste informatie op te doen. Mocht u nog 

vragen hebben, kom ze gerust stellen op school. 

Activiteiten op school 

Op het moment zijn er veel activiteiten op school. Zo is groep 

1 naar de supermarkt geweest en bakt groep 5 een 

appeltaart. Ook groep 3 is aan het kokkerellen geslagen met 

appelflappen en groep 2 is op bezoek geweest bij restaurant 

‘De Oale Marckt’. Groep 7 en 8 hebben een workshop 

bodypercussie gehad en groep 8 is ook nog bij het Heracles 

stadion in Almelo geweest.  We zijn erg blij dat er zoveel 

ouders zijn, die willen helpen en dat ook de middenstand in 

Wierden bereid is om ons als school te ontvangen. Voor 

foto’s en filmpjes, kijk op onze website: 

www.sjaloomschool.com  

De Oale Marckt 

Eindelijk was het zover. Afgelopen dinsdagmiddag bracht 

groep 2 een bezoek aan een heus restaurant. Dit in het kader 

van ons project “wat eten en drinken wij vandaag?” We 

waren uitgenodigd bij “de Oale Marckt”, ons bekend in het 

centrum van Wierden.  We kregen een kijkje in de keuken en 

zaten “aan tafel”. In de keuken mochten we samen met de 

kok een stokbroodje snijden, smeren en natuurlijk opeten. 

Ook gingen we soep maken. We hebben veel geleerd, zoals 

tafel (op)dekken, servetten vouwen en soep (uit)serveren net 

zoals een echte ober. Tot slot kreeg elk kind een mooie 

koksmuts, want volgens de kok waren we ‘geslaagd’!Namens 

ons allen: bedankt “Oale Marckt” voor jullie gastvrijheid. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk onze foto’s op onze site 

onder groep 2. 

 Kinderpostzegels 

Groep 8 zal woensdag 25 september weer mee gaan doen 

met de Kinderpostzegelactie. Op deze manier proberen de 

leerlingen iets goeds te doen voor kinderen die het moeilijk 

hebben. Mocht u na 25 september Kinderpostzegels willen 

kopen en is er nog niemand aan de deur geweest? Kom 

gerust binnen lopen in groep 8! 

http://www.magisto.com/video/a0UHYFoJFjAwTUdhCzE?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.sjaloomschool.com/
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 Kinderboekenweek 

Woensdag 2 oktober 2013 start de Kinderboekenweek. Op de 

Sjaloomschool zal daar de nodige aandacht aan worden 

besteed. Het thema dit jaar is ‘Sport en Spel’. Ook dit jaar 

zullen we weer een kleedjesmarkt organiseren en wel op 

woensdag 9 oktober 2013. Leerlingen mogen hun eigen 

boeken verkopen in de hal van de school. Op deze manier 

proberen we het lezen te stimuleren. En daarbij is het altijd 

een gezellige boel! 

Ouderraad 

De ouderraad heeft aangegeven dat de fietspuzzeltocht 

€177,- heeft opgebracht. We bedanken HV verhuur voor het 

gratis verstrekken van het springkussen en de tent. 

Verkeer rondom de school 

De dagen worden weer langer en de bladeren beginnen weer 

te vallen.  Zorg ervoor dat uw kind goed zichtbaar is in het 

verkeer d.m.v. verlichting op de fiets en eventueel 

veiligheidshesjes. 

Tevens zien wij dat er rondom de school regelmatig op 

verkeerde plaatsen wordt geparkeerd. Soms worden ook de 

eenrichtingsweg en gele strepen genegeerd. Rijd met de klok 

mee rondom de school, parkeer op de daarvoor bestemde 

plaatsen en zet uw kind af bij de afzetzone aan de Abraham 

Kuyperstraat of voor de garageboxen aan de Adm. de 

Ruiterweg.  Dit voor de veiligheid van uw eigen kinderen. 

Wij zoeken nog 1 of 2 nieuwe verkeersouders voor onze 

school! 

Voor inlichtingen: Yvonne Veneman 0546-577914 

 

Kangoeroeklas 

Binnen onze vereniging gaat er dit schooljaar een 

kangoeroeklas van start. Deze klas is voor meer- en 

hoogbegaafde kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die meer 

uitdaging nodig hebben naast de extra uitdaging die ze 

binnen de eigen klas krijgen. 

Tijdens de kangoeroeklas wordt er vooral gewerkt aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren leren, het 

doorzetten, plannen en samenwerken. Ook wordt er gewerkt 

aan cognitieve uitdaging. 

Deze kangoeroeklas draait 3 keer per jaar een periode van 10 

weken op de woensdagmorgen op de Kluinveenschool. 

Van onze school starten er 3 leerlingen uit groep 8. Wellicht 

komen daar dit jaar nog leerlingen uit de groepen 6 en 7 

bij.Kijkt u voor meer informatie op http://www.smdb-

wierden-enter.nl onder hoogbegaafdheid. 

Instructie in groepen 

Tijdens de informatie avond van 9 september jl. hebben we u 

iets verteld over het werken met een groepsplan.  We 

werken met een groepsplan voor rekenen. Het plan gaat een 

half jaar mee en daarna wordt het bijgesteld voor de tweede 

helft van het jaar. Alle kinderen van de klas worden genoemd 

in het groepsplan. Ze zijn grofweg in drie groepjes verdeeld: 

De kinderen die een korte instructie krijgen, kinderen die een 

“normale” instructie krijgen en een groepje kinderen dat een 

langere uitleg krijgt (de verlengde instructie). Kinderen 

verschillen van elkaar en daar willen we in de les rekening 

mee houden. We weten dat een aantal kinderen met een 

korte uitleg van de juf of meester al aan het werk kan. We 

willen niet dat deze kinderen moeten wachten tot de 

leerkracht klaar is. Dat is jammer van de tijd. Tijd die ook 

anders besteed kan worden. Daarom gaan deze kinderen al 

aan hun werk, terwijl anderen nog uitleg krijgen. Er zijn ook 

kinderen die na de gewone uitleg nog niet aan het werk 

kunnen. Deze kinderen krijgen een langere uitleg (vaak aan 

de instructietafel). Zo krijgen alle kinderen die uitleg die bij 

hen past en proberen we ze allemaal met succes de les te 

doorlopen. In volgende nieuwsbrieven volgt meer over het 

handelingsgericht werken, waar het groepsplan een 

http://www.smdb-wierden-enter.nl/
http://www.smdb-wierden-enter.nl/
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onderdeel van is. 

Loes 

"De kracht van positief opvoeden"  

Op 24 september houdt Loes (Centrum Jeugd en Gezin, 

Gemeente Wierden) een lezing over positief opvoeden: 

Om je goed te kunnen ontwikkelen hebben kinderen van elke 

leeftijd een veilige en liefdevolle omgeving nodig. Positief 

opvoeden is een effectieve manier van opvoeden waarbij een 

positieve benadering van kinderen vooropstaat. Het gaat om 

het realiseren van een liefdevolle, ondersteunende en 

voorspelbare gezinsomgeving die nodig is om kinderen 

gezond en evenwichtig te laten opgroeien. Zo ontwikkelen 

kinderen de vaardigheden en het zelfvertrouwen die ze nodig 

hebben voor succes op school en in hun relaties met 

anderen. Positief opvoeden kan helpen om de stress van het 

opvoeden te verminderen en zorgt ervoor dat ouders meer 

plezier beleven aan de dagelijkse omgang met hun kinderen. 

Deze lezing geeft een aantal suggesties hoe ouders positief 

opvoeden in praktijk kunnen brengen. 

Deze lezing wordt 24 september gehouden in ’t Zumpke in 

Enter en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deelname is 

gratis. U kunt u aanmelden via de site www.loes.nl 

 

Belangrijke data 

23 sept.:Weekopening 

25 sept.: Kinderpostzegels 

2 okt.: Start Kinderboekenweek 

7 okt.: Informatieavond groep 8 om 19.00 uur 

 

http://www.loes.nl/

