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Hemelvaartsdag 
Toen Jezus t'rugging naar de hemel 

toen gaf Hij ons een opdracht mee; 

om in de wereld te vertellen 

het Goede Nieuws aan iedereen. 

Want alle mensen moeten weten 

dat Hij voor hen gestorven is 

en dat ze eeuwig kunnen leven 

als ze geloven dat ook Hij  

hun Redder is. 

 

Refrein: 

Wij zullen gaan  

om de wereld te vertellen, 

dat Jezus leeft  

en van alle mensen houdt. 

Wij zullen gaan  

om van Jezus te getuigen, 

zo wordt door ons heen  

Gods koninkrijk gebouwd. 

 

Als je dan hoort van veel ellende, 

van oorlog, honger en verdriet. 

Denk niet: 'Nou dit is nu het einde', 

want zover is het nu nog niet. 

Eerst moeten alle mensen weten 

wat Jezus voor hen heeft gedaan. 

Zodat ook zij nog kunnen kiezen 

om Hem te volgen  

en om ook zijn weg te gaan. 

 

Als Jezus t'rugkomt uit de hemel, 

komt Hij met majesteit en eer. 

En dan zal iedereen zich buigen 

en zeggen: 'Jezus is de Heer!' 

En wie het nooit wilde geloven 

die heeft dan nu de grootste pech. 

Wie dacht:  

'Ik kan mezelf wel redden', 

die is een grote dwaas,  

want Jezus is de weg! 

 

Tekst: Opwekking voor kids 106 

Klik hier voor het filmpje 

 

 

Welkom 

Eind april is Sem Makata bij ons gestart in groep 8.  

Op 11 mei starten er nog 4 kinderen bij ons op school, 

waaronder 3 kinderen van de familie Oosterhuis. 

Rachel start in groep 7, Joëlle in groep 5 en Else mag 

beginnen in groep 2.   

In de meivakantie wordt Jort Bartels 4 jaar en dat betekent 

dat hij mag beginnen in groep 0.  

 

We willen alle kinderen van harte welkom heten! We hopen 

dat jullie snel je plekje vinden en wensen jullie veel plezier 

toe bij ons op school. 

 

 

 

Afscheid 

Vanmorgen hebben we afscheid genomen van Luca Rikkert. 

Hij gaat in de meivakantie verhuizen naar  

Emmer-Compascuum. Luca, we wensen je het allerbeste toe 

en veel plezier op je nieuwe school! 

 

 

 

 

Cito Eindtoets 

Groep 8 heeft vorige week de Cito Eindtoets gemaakt. De 

toets was goed te maken, maar af en toe zaten er behoorlijke 

hersenkrakers bij! Gelukkig was er ’s middags tijd om de 

zinnen te verzetten. Op donderdag werd er afgesloten met 

een buffetje door de kinderen (en ouders) zelf gemaakt! 

Klik hier voor het filmpje van het etentje. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRFtZo9q5Bk
http://www.magisto.com/album/video/IXYlDFtPCAYsLjEEDmEwCXh-?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Koningsspelen 

Wat een geweldige dag hebben we gehad op vrijdag 24 april. 

Het weer was prachtig, de spelletjes waren leuk, het ontbijt 

lekker en we werden geholpen door erg veel ouders. 

Helemaal super en wat heeft iedereen genoten. Het filmpje is 

al verstuurd naar alle ouders, maar bij deze nog een keer om 

na te genieten: Filmpje  

 

 

Inloop Alles-in-1 

Afgelopen dinsdag was het zo ver. Iedereen was welkom om 

onze mooie school te bekijken. Er is door alle kinderen hard 

gewerkt binnen het thema geschiedenis en dat was te zien!  

Van onze eigen geschiedenis tot belangrijke gebeurtenissen 

in het verleden, alles kwam langs. Er waren zelfs kinderen in 

kostuum. Voor foto’s kunt u op onze website kijken. 

 

 

Memory museum groep 8 

We zijn samen met groep 8 naar het oorlogsmuseum 

geweest. Toen we aankwamen werden we opgesplitst in 

twee groepen. Toen moesten we omlopen naar de ingang 

waar de kapstokken hingen om onze jassen op te hangen.  

De eerste groep mocht in het eerste deel van het museum 

beginnen. En de tweede groep moest dan beginnen in het 

midden van het museum. We begonnen toen we er inliepen 

bij de borden van Adolf Hitler. Daar werd uitgelegd hoe de 

tweede wereld oorlog is ontstaan. Er werden wapens laten 

zien en er werd verteld over de NSB en het Verzet.  

We kregen een film te zien waar bij de grond op sommige 

momenten trilde. Met poppen worden ook situaties 

uitgebeeld. Het was erg interessant. 

van Dewi Landeweerd en Sem Makata, groep 8 

 

 

 

 

Meivakantie en Hemelvaartsdag 

Aankomende week is het meivakantie. De school is dicht van 

maandag 4 t/m vrijdag 8 mei. Op maandag 11 mei is iedereen 

weer welkom.  

Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei is iedereen ook vrij i.v.m. 

het lange weekend na Hemelvaartsdag. 

 

 

Dodenherdenking 4 mei 

Maandag 4 mei zullen er namens onze school 2 leerlingen 

een krans leggen bij ‘ons’ monument. Dat zijn Annelin Groot 

Baltink en Stef Langenhof. Tegenover het station staat een 

monument dat door ons is geadopteerd. Dat hebben we al 

een aantal jaren in samenwerking met de Kluinveenschool. 

Afgelopen week hebben we in groep 8 extra aandacht 

besteed aan de tweede wereldoorlog en in het kader daarvan 

hebben de kinderen ook een fietstocht gemaakt met meester 

John. Hij heeft bij een groot aantal monumenten in Wierden  

verteld over de achterliggende gebeurtenissen die bij die 

monumenten horen. Dat maakt het allemaal extra tastbaar 

en dat zijn verhalen die blijvend verteld moeten worden!   

We hopen dat er meer kinderen van de Sjaloomschool zullen 

meelopen met de Stille Tocht op 4 mei. Iedereen kan 

aansluiten om 19.15 uur bij de Tichelgaarde. 

 

Naschoolse activiteiten 

Er zal binnenkort een nieuwe ronde starten met naschoolse 

activiteiten. Deze keer is het voor kinderen uit groep 3 t/m 7. 

Onderdelen die aan bod komen zijn: creatief, jazzdans en 

fotograferen. U kunt uw kind(eren) opgeven tot en met 

vrijdag 8 mei. In de informatiebrief die u via de mail heeft 

ontvangen, staat meer informatie. Na 8 mei zullen we de 

laatste informatie verspreiden aan degene die zich heeft 

opgegeven. We hopen op veel animo! 

 

 

http://www.magisto.com/album/video/JX0hB1tPCAYsLjEEDmEwCXl3?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.sjaloomschool.com/fotoalbum/83/


 
 
 
 
 
 

      1 mei 2015 

 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2014 - 2015 

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

www.sjaloomschool.com 

 

Schoolreisjes groep 1 t/m 6 

Donderdag 21 mei gaan groep 1 en 2 op schoolreisje naar 

“het Land van Jan Klaassen”. Groep 3 en 4 gaan deze dag ook 

op schoolreis. Zij zullen naar “Drouwenerzand” gaan. 

Het vervoer zal dit keer per bus gaan. De kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4 verwachten we gewoon om 8.30 uur op 

school. De bussen zullen om 8.45 uur vertrekken. Rond de 

klok van 15.30 uur verwachten we beide bussen weer terug. 

 

Groep 5 en 6 zullen vrijdag 22 mei op schoolreis gaan naar 

“Schateiland” in Zeumeren. Zij worden ook om 8.30 uur op 

school verwacht, zodat om 8.45 uur de bus kan vertrekken. 

Om 17.00 uur verwachten we de kinderen weer terug op 

school.  

Meer informatie volgt nog in een aparte brief. Veel plezier 

alvast! 

 

 

Wandelvierdaagse 

Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni wordt de 

wandelvierdaagse in Wierden gehouden. U kunt zich 

daarvoor inschrijven op bepaalde plekken in Wierden. Ook op 

de Sjaloomschool komt Ambulare langs. Op 18 mei kunt u uw 

kind(eren) inschrijven voor de wandelvierdaagse vanaf  

15.30 uur. 

  

Vakantierooster 2015-2016 

Het vakantierooster voor aankomend schooljaar zal er zo uit 

zien: 

Herfstvakantie  19 oktober t/m 23 oktober 2015 

Sunte Mart’n  2 november 2015 

Kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 2016 

Voorjaarvakantie  29 februari t/m 4 maart 2016 

Pasen   25 maart t/m 28 maart 2016 

Koningsdag  27 april 2016 

Meivakantie  2 mei t/m 6 mei 2016 

Hemelvaartsdag  5 mei (valt in de meivakantie) 

Pinksteren  15 mei 2016 

Zomervakantie  18 juli t/m 26 augustus 2016 

 

 

De scholen in Wierden die behoren tot onze schoolvereniging 

hebben onlangs besloten om de meivakantie elk jaar één 

week te laten duren. In de afgelopen jaren hebben we, 

wanneer dit mogelijk was, twee weken meivakantie gehad. 

Vanaf nu zal dat niet meer zo zijn. 

 

Zoals u misschien weet, is er een nieuwe cao voor het 

onderwijs, waar het onderwerp ‘werkdruk’ nadrukkelijk een 

plek heeft gekregen. Door de meivakantie één week te laten 

duren, hebben we wat meer ruimte om op andere 

momenten in het jaar de kinderen één of twee dagen vrij te 

geven. Als leerkrachten zijn we op school aan het werk. We 

proberen deze dagen natuurlijk te koppelen aan andere vrije 

dagen, zodat het voor u als ouders goed te organiseren is. 

 

 

 

In de krant 

Vorige week stonden 

twee leerlingen van ons in 

de krant. Aniek en Liset 

Huisken uit groep 2 

wonen vlakbij het 

gemeente-huis. Ze waren 

nieuwsgierig naar wat er 

allemaal binnen het 

gebouw gebeurt. De meiden hebben een medewerker van de 

gemeente aangesproken en zij heeft een bezoek met de 

burgemeester geregeld! Wat leuk, Aniek en Liset! 
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Voorstellen juf Hester 

Mijn naam is Hester Poorterman en ik ben 29 jaar oud en 

woon in  Daarle. Ik ben getrouwd met Sander en samen 

hebben we een zoontje Jorrit. Vanaf 13 April ben ik 

werkzaam als onderwijsassistent op de Sjaloomschool.     Elke 

ochtend ben ik 

aanwezig om extra 

ondersteuning te geven 

in de klassen.  

Een grote hobby van 

mij is muziek maken, 

dat doe ik bij 

Christelijke 

muziekvereniging 

EMOS te Daarle waar 

we elke dinsdagavond oefenen. Ook zit ik in het bestuur van 

onze muziekvereniging. Ik vind het erg leuk om gezellige 

dingen met mijn vriendinnen te doen.  

Verder vind ik het erg leuk op de Sjaloomschool. Ik rijd elke 

ochtend met veel plezier naar Wierden. 

 

Groetjes Hester Poorterman  
 

School Gericht Maatschappelijk werk 

Aan elke school is een Maatschappelijk Werker gekoppeld.  

Bij onze school is dat Sjoertje Rijlaarsdam. Omdat het 

maatschappelijk werk iets dichter bij school wil komen te 

staan, is er een pilot gestart. Sjoertje zal een aantal dagdelen 

bij ons op school zijn om enerzijds leerkrachten met vragen te 

ondersteunen, maar anderzijds ook u als ouders tot dienst te 

kunnen zijn. Ook is het mogelijk dat ze met kinderen in 

gesprek gaat. Ze heeft op de dagen dat ze op school is een 

inloopspreekuur van 13.30 uur tot 14.30 uur. U kunt bij haar 

terecht met vragen over onder andere opvoeding en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Schroom niet om bij haar naar 

binnen te lopen! Ze zit in de eerste kamer, in het gangetje 

links naast groep 3-4. 

  

 

 

Sjoertje is de volgende dagdelen aanwezig: 

12 mei  

28 mei 

9 juni  

25 juni 

Mocht u op deze momenten niet kunnen, maar toch graag 

met haar in gesprek willen, dan kunt u haar bellen op  

telefoonnummer 06-41347768. 

 

In de bijlage van deze nieuwsbrief is er nog meer informatie 

te vinden. 

 

 

Belangrijke data  

4 mei: Start meivakantie 

4 mei: Dodenherdenking in Wierden 

11 mei: Weer naar school 

11 mei: Weekopening 

11 mei: Luizencontrole om 13.30 uur 

11 mei: Gebedsgroep om 13.30 uur 

14 mei: Hemelvaartsdag, alle lln vrij 

15 mei: Vrije dag 

18 mei: Inschrijving avondvierdaagse om 15.30 uur 

20 mei: Start screening 

21 mei: Schoolreisje groep 1,2 en 3,4 

22 mei: Schoolreisje groep 5,6 

25 mei: Tweede Pinksterdag, alle lln vrij 

26 mei: Studiedag, alle lln vrij 

  

 

   

 

 


