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Stil, mijn ziel wees stil 

Onderstaand lied werd op de afscheidsavond door groep 8 

gezongen. Voor de melodie, klik hier. 

 

Stil mijn ziel wees stil, 

 en wees niet bang 

 voor de onzekerheid van morgen. 

 God omgeeft je steeds 

 Hij is er bij, 

 in je beproevingen en zorgen. 

 

 God U bent mijn God 

 en ik vertrouw op U 

 en zal niet wankelen 

 Vredevorst vernieuw een 

 vaste geest binnen in mij 

 die rust in U alleen 

 

 Stil mijn ziel wees stil 

 en dwaal niet af  

 dwars door het dal zal Hij je leiden 

 stil, vertrouw op Hem 

 en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

 

 Stil mijn ziel wees stil 

 en laat nooit los 

 de waarheid die je steeds omarmd heeft 

 wacht, wacht op de Heer 

 de zwartste nacht  

 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 

Een lied dat vertrouwen geeft voor de toekomst! Een 
toekomst met God, wat er ook gebeurt.. De kinderen van 
groep 8 hebben hun weg bewandeld in de school en we 
hopen dat jullie goede herinneringen hebben opgebouwd. 
Vooral hopen we dat jullie mogen weten dat er altijd Iemand 
is die met je meegaat op weg. Dat dat de basis mag zijn van je 
leven.  
We wensen Ezri Berkhof, Anna Dasselaar, Lianne Deurnink, 
Kris Duty, Annelin Groot Baltink, Annejet van Grootheest, 
Lydia Ippel, Rosalien Karsten, Naomi Klaassen, Aart Klopman, 
Kevin Koster, Dewi Landeweerd, Stef Langenhof, Annelotte 
Langkamp, Sam Lohuis, Sem Makata, Marcyano Manusama, 
Meike Mol, Diémo Nijland, Vera Ooms, Jochem Pape, Damla 
Sarialtun, Luuk van Schijndel, Kristel Smalbrugge, Rianne 
Treep, Susan Veneman en Youri Westerink Gods zegen toe 
voor de toekomst! 

Afscheid 
Aan het einde van een schooljaar moeten we altijd afscheid 

nemen van mensen die betrokken waren bij onze school. We 

willen juf Amy bedanken voor haar inzet als stagiaire in groep 

6. Heel veel succes met je verdere opleiding. 

 

Ook willen we juf Miriam Meijerink (groep 2) en juf Hannalien 

de Hoop (groep 1) bedanken voor de afgelopen tijd. De vaste 

periode van werken zit er op, maar waarschijnlijk blijven we 

jullie nog zien binnen de school als invalkrachten.  

 

Schoolfeestdag 

Wat was het een gezellige dag! Vorige week vrijdag hielden 

we de schoolfeestdag en het weer was alleen al prachtig. De 

kinderen hebben spelletjes gedaan en ’s middags werd er een 

etalagespeurtocht gehouden. Voor een impressie van de dag, 

klik hier. 

 

Naschoolse activiteiten 

De naschoolse activiteiten zitten er op! Volgend schooljaar 

beginnen we met een nieuwe cyclus. Wie, wat en wanneer, 

dat krijgt u nog te horen. Houd daarvoor uw mail in de gaten. 

De laatste les jazzdans was met ouders. Voor het filmpje van 

deze les, klik hier.  

 

Vrijwilligers 

We willen alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij onze 

school hartelijk bedanken. Als school kunnen we niet zonder 

de inzet van ouders en andere vrijwilligers. Daarnaast even 

een speciaal bedankje voor de Ouderraad van onze school. In 

het afgelopen schooljaar, en de laatste weken in het 

bijzonder, hebben ze altijd voor ons klaargestaan om allerlei 

zaken te regelen. Heel veel dank!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
http://www.magisto.com/album/video/JT0iBkZPCAYsLjEEDmEwCXh4?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.magisto.com/album/video/ITo_TUVPCAYsLjEEDmEwCXl7?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Luizen 

Vlak voor de zomervakantie is er een melding 

binnengekomen van luizen. Wilt u uw kind(eren) tijdens de 

zomervakantie goed controleren thuis? De luizenzakken zijn 

meegegeven naar huis. Wilt u deze wassen en de eerste 

schooldag weer meegeven naar school? 

Formatie 

De brief voor de groepsverdeling is al een tijd geleden 

meegegaan. Nog even een korte samenvatting, voordat het 

nieuwe schooljaar begint: 

Groep 1  juf José en juf Saskia 

Groep 2  juf Sylvia en juf Roos 

Groep 3  juf Sanne 

Groep 4/5 meester Lourens en juf Irma 

Groep 5/6 juf Wies en juf Marieke  

                                * Juf Marloes vervangt juf Wies  

Groep 7  juf Elly en juf Marianne 

Groep 8   meester John en juf Saskia 

                      * Juf Liseth vervangt meester John 

 

Daarnaast kunnen we juf Hester (onderwijsassistent)  

5 ochtenden inzetten volgend jaar. Daar zijn we erg blij mee! 

Vrije dagen  

Naast de vakanties hebben we als leerkrachten 

werk/studiedagen. De werkdagen hebben we zo geprobeerd 

te plannen dat ze aansluiten bij een weekend en/of vrije 

dagen. 

Werkdag 1 Dinsdag 3 november 2015 

Werkdag 2 Vrijdag 12 februari 2016 

Werkdag 3 Donderdag 24 maart 2016 

Werkdag 4 Maandag 13 juni 2016 

Studiedag Donderdag 30 juni 2016  

 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 worden nog 2 middagen 

extra gepland. Deze middagen zijn nog niet bekend, omdat 

de beschikbaarheid van de externen nog niet duidelijk is. 

Nieuwsbrief ouders van groep 8 

Van een groot aantal gezinnen is het jongste kind nu van 

school gegaan. Mocht u de nieuwsbrief blijvend willen 

ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar 

info@sjaloomschool.com. De mailadressen van de ouders 

waarvan we niets horen, halen we aan het eind van de 

zomervakantie uit het nieuwsbriefbestand.  

 

Nieuwe leerlingen 

Aan het begin van het schooljaar zullen er 2 nieuwe 

leerlingen starten. Raman Mohamed begint in groep 5 (4-5) 

en Jayden Royer komt bij ons in groep 6. Heel veel plezier 

toegewenst!  

 

Wiezoloop 

In verband met de hitte van morgen wordt de Wiezoloop in 

zijn geheel verplaatst naar zaterdag 15 augustus. Mocht u 

een startnummer hebben ontvangen, deze kunt u gewoon 

bewaren voor dat moment. 

  

Fietspuzzeltocht 

De vakantie staat nog voor de deur, maar we willen u wel 

graag attent maken op de fietspuzzeltocht van volgend 

schooljaar. Op vrijdag 28 augustus wordt deze gehouden, dus 

reserveer alvast een plekje in uw agenda! Na de 

zomervakantie krijgt u een brief mee met daarin informatie 

over de fietspuzzeltocht. We hopen op grote deelname. 

 

Verslag MR-vergadering 

Als bijlage bij de nieuwsbrief kunt u het verslag lezen van de 

laatste MR-vergadering.    
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Meeleven 

Vorige week vrijdag is juf Wies geopereerd aan haar heup. Er 

is een kunstheup geplaatst en de operatie is gelukkig goed 

gegaan! De artsen zijn heel tevreden. Wel heeft juf Wies last 

gehad van bijwerkingen van alle medicijnen die ze kreeg. De 

afgelopen dagen is ze opgenomen geweest in ’t Woolde om 

een eerste stap te maken in de revalidatie. Inmiddels is ze 

thuis om verder te herstellen.   

 

Met meester John gaat het naar omstandigheden goed. De 

wonden zijn aan het herstellen en dat kost erg veel energie. 

Zijn kuitbeen is verwijderd om te gebruiken in zijn kaak en 

daarom heeft hij veel last van zijn been. Het lopen gaat dan 

ook nog lastig. Gelukkig kwam het bericht binnen dat de 

snijvlakken schoon zijn, dat geeft hoop voor de toekomst!  

 

Juf Sanne heeft vorige week donderdag een ongeluk gehad 

met de auto. Ze was op weg naar onze school. Gelukkig gaat 

het redelijk goed met haar. De afgelopen week is ze wel op 

school geweest, maar ze heeft nog niet voor de klas gestaan. 

Gelukkig kon juf Hannalien haar vervangen. We hopen dat ze 

na de zomervakantie weer fit is. 

  

Afsluiter 

 

 
 

Het team van de Sjaloomschool wenst iedereen een hele fijne 

vakantie toe! Tot maandag 17 augustus. 

 

Belangrijke data  

 

17 aug.:  Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur 

17 aug.:    Luizencontrole om 13.30 uur 

28 aug.:  Fietspuzzeltocht, start tussen 17 en 18 uur 

7 sept.:  Informatieavond om 19.00 uur 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.majestically.nl%2Frootroothomeposterspostersvisje%2F2213-poster-visje-god-kijkt-niet-waar-je.html%3Fcid%3D&ei=PjWRVf7PNILxUuKBg7AF&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNE8sUvdTRleFgIQHht549C-XFbH5Q&ust=1435666043912498

