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 Advent 

Er staan vier kaarsjes op een rij 

te wachten op het feest. 

Eén lichtje laat ons alvast zien 

hoe mooi het is geweest. 

 

Nu mogen er twee kaarsjes aan, 

ons wachten wordt beloond. 

Het wordt steeds lichter in de kerk, 

dit huis waarin God woont. 

 

Vandaag branden drie kaarsjes, 

drie vlammetjes van licht 

vertellen van het Kind dat komt, 

is dát geen mooi bericht? 

 

Nu mag het vierde kaarsje aan. 

Vier lichtjes laten horen: 

nog een paar nachtjes slapen, 

dan wordt het Kind geboren. 

Kaart in actie 

Maandag jl. was de aftrap van Kaart in Actie! Alle kinderen 

kregen een pakketje mee naar huis met daarin de door 

henzelf ontworpen kaarten. We hopen dat het heel goed gaat 

met de verkoop. Een deel van de opbrengst is voor 

Knowledge for children, een organisatie die onderwijs mee 

financiert voor kinderen in Kameroen en Oeganda. Zie ook: 

www.knowledgeforchildren.org  Het andere deel van de 

opbrengst komt ten goede aan de school. Vrijdag 6 december 

is de sluitingsdatum van de actie. Dan zien we het geld en de 

niet verkochte kaarten weer terugkomen op school. 

 

 

 

Voor de Filippijnen 

In de vorige nieuwsbrief hebben we uw aandacht gevraagd 

voor de nood op de Filippijnen. Gelukkig hebben heel veel 

mensen gehoor gegeven aan de oproep van de St. Filippinos 

om allerhande spullen te brengen. Inmiddels zijn alle 

bijeengebrachte goederen verzameld, opgehaald en de 

stichting zorgt voor verder transport. Tegelijk hebben we ook 

de kinderen opgeroepen om eigen initiatieven te ontplooien 

om geld bijeen te brengen. En dat hebben ze gedaan. In 

totaal is er een bedrag van € 82,71   door de kinderen 

opgebracht! Jongens en meiden, bedankt! Wij gaan het geld 

storten op giro 555, het nummer van de gezamenlijke 

hulporganisaties. 

Sinterklaas 

De spanning is inmiddels duidelijk voelbaar! Sinterklaas is in 

het land en de Goedheiligman mogen we op 5 december ook 

op de Sjaloomschool verwachten. De kinderen volgen op het 

Sinterklaasjournaal alle avonturen van de pieten en 

Sinterklaas. Donderdag as. om 8.30 uur  hopen we als 

kinderen en ouders Sinterklaas binnen te halen. De Sint zal 

eerst het feest in de hal bijwonen. Ook ouders zijn tijdens het 

festijn in de hal van harte welkom. Vanaf het balkon kunt u  

het feest mee beleven. Rond half 10 gaan de kinderen naar 

hun eigen groep en zal de Sint aan groep 1 tot en met 4 een 

bezoekje brengen. ’s Middags moet de Sint weer naar andere 

kinderen. We hopen op een heel gezellig Sinterklaasfeest.  

Inloop Alles in 1 

Dinsdagmiddag 10 december as. hebben weer een project 

afgerond en willen we u graag uitnodigen om te komen kijken 

naar wat de kinderen hebben gemaakt en geleerd. Vanaf half 

vier staan de deuren open en ontmoeten we u graag bij ons 

op school. 

 

 

http://www.knowledgeforchildren.org/
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 Pleinvegers en vrijwilligers 

Er heeft zich een klein aantal ouders gemeld om mee te 

helpen bij het pleinvegen. Daar zijn we natuurlijk heel blij 

mee. Het is alvast een goede start. Het zou heel mooi zijn, 

wanneer er nog een paar mensen bereid zijn om een paar 

keer per jaar de handen uit de mouwen te steken voor een 

schone schoolomgeving. U kunt zich nog steeds melden via 

info@sjaloomschool.com 

Misschien is het goed om gelijk van de gelegenheid gebruik te 

maken om de inzet van de vele vrijwilligers van de 

Sjaloomschool te noemen. Naast het team van leerkrachten, 

onderwijsondersteunend personeel en stagiaires, zijn er 

talloze mensen die zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar, 

veel werk voor onze school verzetten. Dat varieert van 

schoonmaakklussen tot voorlezen en van reparaties tot 

koffieschenken. Heel vaak ervaren we ’t als vanzelfsprekend, 

maar het is en blijft bijzonder dat er mensen zijn die dit 

belangeloos doen.    

Kerstviering 

Woensdag 18 december om 19.00 uur viert de onderbouw 

Kerstfeest. De ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

Broertjes en zusjes blijven thuis, vanwege de beperkte 

ruimte. Noteert u deze datum vast in uw agenda?  

Donderdag 19 december vieren de kinderen van de groepen 

5 tot en met 8 het kerstfeest met hun eigen groep in de klas.  

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

 
5 dec.: Sinterklaasfeest 

6 dec.: Einde kaartverkoop 

9 dec.: Gebedsgroep 

18 dec.: Kerstviering onderbouw (19.00 uur) 

19 dec.: Kerstviering bovenbouw in de klas 

23 dec. t/m 5 jan.  Kerstvakantie 
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