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 Geboren! 

Bij juf Marloes Getkate is een meisje geboren en ze heet 

Maud. Maud is geboren op zondag 21 september en alles 

gaat gelukkig goed. We feliciteren juf Marloes en Christiaan 

van harte! Wilt u juf Marloes een kaartje sturen? Het adres is: 

Passage 13, 7642 GH in Wierden. 

 

Welkom  

Tim Leunk is op 2 oktober 4 jaar geworden en daarom mag hij 

nu echt naar school. Heel veel plezier bij ons op de 

Sjaloomschool! 

 

 Kinderpostzegelactie 

Groep 8 is druk bezig geweest om langs de deuren te gaan 

om kinderpostzegels te verkopen. Dat is goed gegaan! De 

bestellingen worden binnenkort verstuurd naar de stichting 

Kinderpostzegels, zodat binnenkort iedereen zijn/haar 

pakketje thuis kan verwachten. 

 

Rapportontwikkeling 
Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium wat betreft de 
ontwikkeling van ons nieuwe rapport. Aan het eind van vorig 
schooljaar hebben in elke groep verschillende ouders een 
schaduwrapport meegekregen. Dit was naast het gewone 
rapport. Op woensdagavond 24 september hebben we dit 
schaduwrapport in concept besproken met deze ouders. De 
opkomst was zeer hoog en de ouders hadden het oude en 
het “nieuwe” rapport thuis goed naast elkaar gelegd. Er zijn 
deze avond veel en goede punten ingebracht door ouders en 
deze worden meegenomen in de verdere ontwikkeling 
hiervan. De avond verliep in een zeer goede en open sfeer. 
Op zo’n avond blijkt maar weer dat ouders vanuit een andere 
invalshoek een rapport van hun kind benaderen. We zien dit 
dan ook als een echte aanvulling op de ontwikkeling van dit 
document.  We hebben deze vorm van ouderbetrokkenheid 
als zeer positief ervaren en we willen hierbij dan ook alle 
ouders bedanken voor hun inbreng.  

 Ik eet het beter: Pauzehap 

Groep 6, 7 en 8 hebben meegedaan aan het project 

pauzehap. Hieronder kunt u een stukje van groep 6 lezen: 

 

Vorige week is de pauzehap begonnen. Van banaan tot 

tomaat. De pauzehap houdt in dat kinderen gezond gaan 

eten. Het was wel lekker en als je iets niet lustte kreeg je iets 

anders gezonds. Het was heel erg lekker en gezond maar 

vooral lekker. De meeste kinderen nemen nog wel koek en 

wat ongezonds mee maar we hopen ook dat er meer fruit 

mee wordt genomen dat is veel lekkerder dan zoete dingen. 

Wij vonden alles lekker!  

To en maten kunnen we niet laten! Rare druif de meeste 

jongens droegen een kuif! Willie wortel gekke wortel! Blote 

banaan daar kunnen we wel tegen aan! 

Gemaakt door: Cynthia en Iris uit groep 6 

 

 

Bootcamp bij Bodyfit 

Het was heel leuk. We gingen rond 12:10 weg. Toen we er  

waren moesten we ons omkleden. En toen gingen we de 

warming up doen. Je moest door elkaar heen rennen en toen 

zei de meneer:  

1. Dan moest je op je kont gaan zitten  

2. Dan moest je op je buik liggen 

3. En dan moest je op je rug liggen  

En toen werden er teams 1 tot 8 gemaakt. En toen gingen we 

spellen doen. De spellen waren : opdrukken, estafette, 

touwtrekken en elkaar dragen.  

 

Geschreven door : Benjamin Menger, Rebecca Schotpoort en 

Tim  Dekkers uit groep 7. 
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Start Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Feest!’. En dat 

hebben we geweten ook. Afgelopen woensdag was het feest 

op de Sjaloomschool! De hal is prachtig versierd door alle 

kinderen en er staat een feestelijke tafel met boeken. We 

hebben met elkaar gedanst en uit iedere klas werd er een 

lievelingsboek behandeld.                                                          

Voor beelden van deze feestelijke opening, klik hier. 

 

Handbaltoernooi groep 8 

Afgelopen woensdag 1 oktober was er het jaarlijkse handbal 

toernooi voor groep 8. 

Het was spannend voor alle teams. Van elke school deed er 

een meisjes en jongensteam mee. De meiden werden 

gecoacht door Annelies Koers en de jongens door, Marianne 

Pape. De meiden hebben gespeeld tegen de Mariaschool en 

Morgenster en de jongens tegen het Galjoen en de Widerode 

en in de kwartfinale tegen de Morgenster, die ze helaas 

hebben verloren met 1-0. Ondanks dat we net geen prijs 

hebben gewonnen, was het een hele leuke en gezellige dag. 

We willen de coaches bedanken voor het begeleiden.  

Gemaakt door: Youri, Dièmo, Annelotte en Rianne 

Dierendag  

Er waren 2 honden. Pepper was voor mensen die niet goed 

kunnen lopen hij was ook voor die niet goed kunnen praten. 

Hij kon je aandacht 

geven. Hij was erg lief 

voor je.  

Laslo was 

blindengeleiden hond. 

Laslo kan al trucjes, hij 

kan bidden! 

Groetjes, Kailie uit gr 5 

 

Op tijd komen 

We merken de laatste tijd dat 

er een aantal leerlingen zijn die 

te laat de klas binnen komen. 

We willen u er op wijzen dat de 

eerste bel gaat om 8.25 uur. 

Dan gaan de kinderen naar 

binnen. Wanneer de tweede bel gaat (om 8.30 uur) moeten 

de kinderen in de klas zijn. 

  

 Koffieochtend 

Maandag 6 oktober wordt de eerste koffieochtend van dit 

schooljaar georganiseerd. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar 

in de hal van de school. Het doel van deze koffieochtend is 

om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom! 

 

Kindergemeenteraad voor groep 8 

Hallo allemaal,  

A.s. maandag 6 oktober doen wij mee aan de 

kindergemeenteraad in Wierden. 

8 leerlingen van de Sjaloomschool vormen samen een fractie 

(groep) binnen deze gemeenteraad. Maandag zijn er 

kinderen van 7 scholen, die samen voor een keer mogen 

bepalen welk plan in de gemeente Wierden wordt 

uitgevoerd. De hele dag bereiden we ons op het 

gemeentehuis voor op een echte vergadering, samen met 

mensen van ProDemos. Om 17.00 krijgen we als deelnemers 

te eten. Om 18:00 uur start de vergadering. Om 19:30 uur 

sluiten we af. Alle kinderen die belangstelling hebben mogen 

bij de vergadering toekijken vanaf de kant. Beneden in een 

andere zaal kunnen ouders meekijken via een scherm. 

Vooraf moeten we een projectplan bedenken en inleveren. In 

de vergadering gaan we stemmen voor het beste plan. Dit 

plan wordt ook echt uitgevoerd. We hopen natuurlijk dat de 

Sjaloomschool het beste plan heeft.  
 

 

http://www.magisto.com/album/video/JnwiVkdBQVIoeTgPYnZLBnE?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.boxxcyclingteam.be/sites/default/files/klok-half-negen.jpg
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In de klas zijn we gestart met de lessenserie “kies voor kids “, 

om ons zo goed mogelijk voor te bereiden.  

Het thema is “Beter buitenspelen” in Wierden voor kinderen 

met een handicap of kinderen die te maken hebben met 

armoede. We hebben 2500,- euro voor dit plan. Daarnaast 

mogen we een goed doel voorstellen. Aan dit goede doel 

wordt ook €2500,- geschonken. Zie ook de facebook pagina 

kindergemeenteraad Wierden.    Groetjes van Annejet, 

Annelin, Anna, Stef, Kristel, Vera, Naomi en Rosalien 

 

Afwezig 

Op dinsdag 7 oktober zal juf Saskia worden geopereerd aan 

haar rechterschouder. Ze zal een tijdje uit de running zijn. 

Groep 8 wordt op woensdagmorgen vervangen door Miriam 

Meijerink en groep 1 wordt op vrijdagmorgen vervangen 

worden door Marieke Maassen van den Brink.  

De directeurstaken zal meester John voor zijn rekening 

nemen, dus met vragen kunt u bij hem terecht!  

 

Kleedjesmarkt 

Op woensdag 8 oktober wordt de kleedjesmarkt gehouden 

voor alle kinderen. Je mag boeken verkopen, maar natuurlijk 

ook boeken kopen! Inmiddels heeft u de informatiebrief 

ontvangen. Vergeet niet de opgavestrookjes in te leveren, 

zodat we iedereen een plekje in de hal kunnen geven. 

De kinderen van groep 1 hebben geen school op woensdag, 

maar je bent natuurlijk van harte welkom om even te komen 

kijken met je vader/moeder/opa/oma! We beginnen om 

11.30 uur in de hal van de school. De boeken mogen niet 

duurder zijn dan € 0,50. 

 

Inloop Alles-in-1 

Donderdag 9 oktober houden we de eerste inloop van  

Alles-in-1. De groepen 4 t/m 8 hebben over verschillende 

thema’s gewerkt en hun werk kunt u bekijken op deze 

donderdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur. Iedereen is van 

harte welkom! 

  Herfstvakantie 

Vrijdag 10 oktober start de herfstvakantie. We hopen 

iedereen weer te begroeten op maandag 20 oktober. Denkt 

u eraan dat we na de vakantie beginnen met de 

luizencontrole? Het is fijn, wanneer de kinderen dan geen gel 

in de haren hebben. 

Alvast een hele fijne vakantie toegewenst voor iedereen! 

 

Van de ouderraad 

Tijdens de fietspuzzeltocht zijn er allerlei versnaperingen 

verkocht. De totale opbrengst is € 132,- Dit geld zal ten goede 

komen aan de kinderen van de Sjaloomschool.  

Goede doelen 

Iedere maandag zamelen we geld in, om te doneren aan 

goede doelen. In de periode tot aan de herfstvakantie sparen 

we als school voor de zending van de kerk. We willen dit van 

harte bij u aanbevelen! 

Vanuit de MR 

Maandag 29 september heeft de MR vergaderd. De notulen 

kunt u als bijlage vinden bij deze nieuwsbrief.  

Belangrijke data  

 

6 okt.:  Kindergemeenteraad groep 8 

6 okt.:  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur  

8 okt.:  Kleedjesmarkt 

9 okt.:  Inloop Alles-in-1 van 15.30 tot 16.15 uur 

13 okt.:  Start herfstvakantie 

20 okt.:  Luizencontrole om 8.30 uur 

20 okt.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

21 okt.:  Weekopening 

3 nov.:  Sunte Mart’n, alle leerlingen vrij 
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Nieuws van de wereldwinkel 

Op 4  november 2014  bestaat   onze  WERELDWINKEL 20 

Jaar. Van 20 oktober tot en met 8 november, gedurende 20 

dagen dus, wordt in samenwerking met een aantal mensen  

uit de Wierdense Molukse Gemeenschap  geld ingezameld 

voor een tehuis  op de Molukken .Hieronder leest u hierover 

meer. 

In het Caleb House wonen  zo’n 30 kansarme  jongens en 

meisjes, waarvan de ouders niet in staat zijn de reis-en 

schoolkosten te betalen. Hier krijgen ze  de mogelijkheid tot 

het volgen van goed onderwijs.  Met als  doel  later  naar hun 

dorp, op verre afstand, terug te keren om hun familie te 

kunnen onderhouden en betere kansen voor wat betreft hun 

eigen toekomst. 

U bent van harte uitgenodigd om onze winkel aan de 

Kerkstraat  tijdens  onze actieperiode eens te bezoeken.  

Door middel van een powerpointpresentatie (met foto’s  

afkomstig van de Wierdense  Ineke Patty , de drijvende 

kracht achter het project, die elke zomervakantie  7 weken 

als  vrijwilligster werkt in het Caleb House), verkoop van 

themaproducten (20 % van de opbrengst van de winkel gaat 

naar het project) en o.a. een knutselwedstrijd voor de jeugd,  

willen we aandacht vragen en gelden generen voor de 

jongeren in het  “Caleb House “. Met het geld van onze actie 

worden naast schoolbenodigdheden o.a. school-en 

regenkleding gekocht. Draagt u ook een steentje bij aan het 

Caleb House? 

Graag tot ziens, Werkgroep Wereldwinkel Wierden 20 jaar. 

Meer info,  zie onze website: www.wereldwinkelwierden.nl 

 

 

 

 

 

http://www.wereldwinkelwierden.nl/

