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Opgestaan! 
Maria kwam bij het graf 

En huilde om haar heer 

De grote steen was weggerold 

En Jezus was er niet meer 

Maar een engel zei plotseling 

Weet je niet meer 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

 

De discipelen waren zo moe 

Ze treurden om de Heer 

Waar moesten ze nu nog naar toe 

Hun meester was er niet meer 

Maar Maria riep plotseling 

Hij heeft gedaan 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

 

Tekst en muziek: Elly & Rikkert 

Klik hier voor het filmpje 

 

Geboren 

Er is een zoon geboren bij 

de familie Perik. Hij is 

geboren op donderdag 26 

maart. Luca (groep 2) 

heeft er dus een broertje 

bij en hij heet Job. Van 

harte gefeliciteerd! Geniet van dit grote wonder. 

 

Welkom 

Op 4 april wordt Senna Harmsen 4 jaar en vanaf dat moment 

mag hij naar school. Je komt bij ons in groep 0 en we wensen 

je heel erg veel plezier toe! 

KlasseLunch groep 8 

Groep 8 heeft geleerd hoe je 

gezond kan lunchen. Vorige 

week donderdag mochten ze dit 

ook toepassen. Iedereen kon 

met behulp van boodschappen 

van de Albert Heijn een gezonde 

lunch maken. Het was niet 

alleen leerzaam, maar ook erg 

lekker! 

 

Paasviering 

Gisteren hebben we Pasen gevierd in de hal van de school 

met kinderen en ouders van groep 1 t/m 4. We vinden het 

altijd bijzonder om dit met elkaar te doen. We mogen 

kinderen laten weten wat God voor ons gedaan heeft. Hij 

stuurde Zijn Zoon naar de wereld voor onze zorgen en 

zonden en Hij overwon de dood. Groep 5 t/m 8 hebben 

vanmorgen de paasviering gehouden in de klas. Iedereen 

heeft op zijn eigen niveau het Paasfeest beleefd.  

Daarna hebben we heerlijk samen gegeten. Voor een filmpje 

van het paasetentje, klik hier. 

 

Culturele voorstellingen 

Ieder jaar organiseert de gemeente culturele activiteiten voor 

alle groepen. Er zijn al een aantal voorstellingen geweest en 

aankomende week, op woensdag 8 maart, gaan groep 7 en 8 

naar een voorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ in Hof 88. Groep 0, 1 

en 2 zullen op maandag 13 april naar Enter gaan voor een 

voorstelling.  Groep 3 gaat op dinsdag 14 april naar  

‘de vriendelijke draak’ op de Kluinveenschool. Gelukkig is het 

vervoer voor groep 0, 1, 2 en groep 3 al geregeld. Voor groep 

7 en 8 wordt er nog vervoer gezocht.  

Studiemiddag groep 1 en 2 

Op donderdag 9 april hebben de leerkrachten van groep 1 en 

2 een studiemiddag over de observatiemethode ‘Kijk!’. De 

leerlingen van deze groepen zijn deze middag vrij. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc
http://www.magisto.com/album/video/eCQ5BFpPCAYsLjEEDmEwCXh6?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Anti-pestdag 

Zondag 19 april is de landelijke dag tegen pesten. Als school 

willen we hier ook graag aandacht aan besteden. Omdat  

19 april om een zondag is, zullen wij op vrijdag 17 april 

stilstaan bij pesten. Het thema van deze dag is: Ik ben anders, 

net als jij! 

Wij willen vragen of de kinderen deze dag allemaal in het 

blauw naar school kunnen komen. Zo kunnen we laten zien 

dat we tegen pesten zijn. Daarnaast zijn we voor de  

anti-pestdag nog op zoek naar oude spiegels. Heeft u oude 

spiegels, zou u die dan op school willen brengen? We gaan er 

iets moois mee maken tijdens deze dag. 

 

 

Ouderavond 20 april 

Op maandag 20 april houden we een contactavond op 

uitnodiging van school. Mocht u als ouders de leerkracht van 

uw kind willen spreken, dan kunt u dit ook aangeven en wel 

via de mail. Tot vrijdag 10 april kunt u reageren. Mocht u het 

mailadres van de leerkracht van uw kind niet hebben, dan 

kunt u ook mailen naar info@sjaloomschool.com  

 

 

 Bedankt! 

In de afgelopen maanden, tijdens mijn behandeling, heb ik 

erg veel steun in de vorm van gebed, kaarten, telefoontjes, 

appjes en dergelijke mogen ontvangen. Wij hebben hier erg 

veel aan gehad. Ontzettend bedankt!  

De komende periode zal in het teken staan van herstellen.  

Ik ben elke dag aanwezig op school, maar het is nog niet 

bekend wanneer ik weer voor de klas kan. Hopelijk zal ook 

dat snel gaan.  

Nogmaals ontzettend bedankt! 

Groet, meester John 

 

 

 

 

Ouders bedankt! 

De afgelopen weken was Pasen in de school te zien! De 

school was vrolijk aangekleed. 

De ouderraad heeft ons weer 

enorm geholpen en niet alleen 

met de aankleding van de 

school. Ook tijdens de 

paasvieringen en bij het 

paasetentje konden we op ze 

rekenen. Heel erg bedankt weer! We mochten ook veel hulp 

van andere ouders ontvangen tijdens het paasetentje. Heel 

erg bedankt, zonder hulp kunnen we als school niets 

beginnen! 

 

 Schoolvoetbaltoernooi 

Op maandag 13 en dinsdag 14 april wordt het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi gehouden. Komt u onze teams 

aanmoedigen? Er doen kinderen mee uit groep 2, 6, 7 en 8. 

We beginnen vanaf 16.00 uur op het Sportpark. 

 

Voorstellen: Juf Marloes Getkate  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Graag wil ik mij voorstellen aan de ouders/verzorgers waar ik 

nog geen kennis mee heb gemaakt. Ik ben Marloes Getkate 

en geef les aan groep 6 op de woensdag 

(om de week), donderdag en vrijdag. Ik 

ben getrouwd met Christiaan en samen 

hebben wij een dochter, Maud. 

 

Vanaf september 2014 zijn wij weer in 

Wierden komen wonen. In mijn vrije tijd 

ben ik onder andere bezig met 

hardlopen, zingen bij het jongerenkoor Power en actief bij de 

toneelgroep van SVZW. 

 

Tot ziens in de school! 

Groet, 

Marloes Getkate 

 

mailto:info@sjaloomschool.com
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In de krant 

Vorige week dinsdag was er in dagblad Tubantia een artikel 

te lezen over onze school. Onze school is vanaf augustus 

bezig met de implementatie van De Vreedzame School. De 

krant was zeer geïnteresseerd en heeft besloten hier een 

artikel over te schrijven. We zijn erg trots op onze school en  

op het resultaat! 

 

 

Afscheid 

Het contract van juf Marloes van Brussel, onze 

onderwijsassistent, is in april beëindigd. Op dit moment zijn 

er gesprekken gaande met een vervanger. We houden u 

hiervan op de hoogte.     

 

 

 

 

 

Van de verkeersouders 

Wij als verkeersouders krijgen regelmatig reacties van ouders 

die het gevaarlijk vinden dat ouders voor de school hun auto 

parkeren om kinderen in- en uit te laten stappen. Er zijn zelfs 

ouders die de auto voor de gele streep parkeren en eventjes 

de school in gaan. In een vorige nieuwsbrief is al aangegeven 

dat het verboden is om te stoppen voor de gele streep. 

Daarbij staat de veiligheid van de kinderen voorop! 

 

Wanneer dit niet verandert, zijn we toch genoodzaakt om de 

politie in te lichten met de vraag of zij willen komen 

controleren. De boetes hiervoor zijn niet gering. 

 

Laten we allemaal zorgen voor de veiligheid van onze 

kinderen en laat uw kinderen alstublieft in- en uitstappen op 

de plaatsen waar het mag. 

 

De verkeersouders 

Yvonne Veneman, 

Jacqueline Dollen en  

Siny Hopster 

 

 

Belangrijke data  

3 apr.: Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

6 apr.: Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

9 apr.: Studiemiddag Kijk, leerlingen uit groep 1 en 2 vrij 

13 apr.: Gebedsgroep om 13.30 uur  

13 apr.: Schoolvoetbaltoernooi 

14 apr.: Schoolvoetbaltoernooi 

16 apr.: Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur 

16 apr.: Theoretisch verkeersexamen voor groep 7 

17 apr.: Anti-pestdag 

20 apr.: Contactavond op uitnodiging van school 

24 apr.: Koningsspelen op de Sjaloomschool 

 

   

 

 

 


