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 Welkom 

Maandag zal Jaylinn Brinkman officieel bij ons op school 

starten in groep 1. Van harte welkom, Jaylinn! We wensen je 

een fijne tijd toe op de Sjaloomschool. 

 

Geboren 

We feliciteren de familie Harmsen van harte met de geboorte 

van hun dochter en zusje Lynn. Ze is geboren op 2 

september. Indy (groep 6) en Luca (groep 3) zijn heel blij.  

 

Vannacht is bij de familie van der Meer ook een meisje 

geboren. Ze heet Vayèn. Chaéla uit groep 1 is nu grote zus 

geworden. Van harte gefeliciteerd! 

 

Fietspuzzeltocht 

Vorige week vrijdag hebben we de fietspuzzeltocht 

gehouden. Wat veel mensen hebben er meegefietst, maar 

liefst 189 personen! Erg gezellig om zo iedereen weer te zien 

en met elkaar bij te praten. De MR heeft dit keer de tocht 

uitgezet en voor de puzzels gezorgd. De OR heeft gezorgd 

voor de versnaperingen op het plein en onderweg. 

Ontzettend bedankt hiervoor! Dat het gezellig was, kunt u 

bekijken in het volgende filmpje. 

De winnaars van de fietspuzzeltocht waren de families  

van Grootheest en Meijerink. Van harte gefeliciteerd! 

 

Ouderraad 

Na de fietspuzzeltocht van afgelopen vrijdag hebben we als 

team, MR en OR een aantal ouderraadsleden bedankt voor 

hun inzet bij de ouderraad. Esther Ooms, Angelique Wolters 

en Hester Tempert namen afscheid. Gelukkig zijn er drie 

mensen bereid gevonden om zitting te nemen in de 

ouderraad. We verwelkomen Annejet Timmerman,  

Rianne Pot en Rik Boeve. Veel succes met jullie taak!  

 

 

Luizenvrij 

Op dit moment zijn we luizenvrij. Dat is natuurlijk erg mooi! 

We willen dit graag zo houden, dus willen we u vragen alert 

te blijven. Mochten er thuis toch luizen worden aangetroffen, 

wilt u dit dan zo snel mogelijk melden op school? 

Er zijn een aantal mensen, die zich hebben aangemeld om te 

helpen bij de luizencontrole. Ontzettend bedankt daarvoor!  

We kunnen echter altijd extra handen gebruiken. Voor meer 

informatie of voor aanmelding kunt u bellen naar  

Jacquelien Dollen (574711) 

Studiemiddag rekenen 

Afgelopen woensdag heeft het team bij elkaar gezeten voor 

een studiemiddag rekenen. Eerder heeft u kunnen lezen, dat 

we ons oriënteren op een nieuwe methode voor rekenen. 

Daarnaast willen we onze vaardigheden updaten, zodat we 

nog beter in de behoefte van de kinderen kunnen voorzien 

als het gaat om rekenonderwijs. Martie de Pater is een 

rekenspecialist, die ons in dit traject begeleidt.  

Informatieavond 

Donderdag 11 september houden we als school onze 

informatieavond. Het doel van deze avond is, dat u inzicht 

krijgt waar we op school mee bezig zijn, maar ook dat u ziet 

wat er allemaal staat te gebeuren voor uw zoon of dochter in 

specifiek dit leerjaar. Om 19.15 uur staat de koffie klaar in de 

hal van de school. Om 19.30 uur gaan we beginnen.  

Gedurende het eerste deel van de avond komt u alles te 

weten komen over de Vreedzame School. Een aanpak voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling, waar we dit schooljaar door 

de hele school heen mee zijn gestart.  

Vanaf 20.30 uur bent u welkom in de klas van uw kind. De 

leerkrachten zullen u veel te vertellen hebben.                    

Rond 21.15 uur is de avond afgelopen. Mocht u meerdere 

kinderen op school hebben, dan vragen we u (zo mogelijk) te 

splitsen of de klas te kiezen waar u het meest in 

geïnteresseerd bent.  

We hopen alle ouders van de Sjaloomschool deze avond te 

begroeten! 

http://www.magisto.com/album/video/fT48Q0VBQVIoeTgPYnZLA34?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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  Schoolkorfbaltoernooi  

Aanstaande maandag en dinsdag zal het 

schoolkorfbaltoernooi van afgelopen mei worden ingehaald. 

Komt u ook naar het sportpark om onze groep 6 en 7 aan te 

moedigen? We hopen op goed weer! Vanaf 16.00 uur kunt u 

de teams in actie zien. 

 

Studiedag vereniging 
Woensdag 17 september houdt de vereniging ‘School met de 

bijbel Wierden-Enter’ een studiedag voor al haar personeel. 

De leerlingen zijn deze dag vrij. 

Alle leerkrachten hebben voorafgaand aan deze dag 

workshops kunnen kiezen die hem/haar interessant lijken. 

We zijn als team volop in beweging! 

 ALS Icebucketchallenge 

Op Facebook is het volop te zien! Mensen die water over zich 

heen gooien voor het goede doel, ALS. Ook heeft dit 

fenomeen de Sjaloomschool bereikt. 

Groep 8 heeft afgelopen maandag meegedaan aan deze 

uitdaging en een dag later waren meester Lourens, juf 

Hannalien en juf Diny aan de beurt.  

Voor het filmpje van groep 8, klik hier. 

Voor het filmpje van meester Lourens, klik hier. 

 

Ook heeft groep 6 zich ingezet voor de stichting ALS. Ze zijn 

niet alleen de uitdaging aangegaan, maar hebben ook 

daadwerkelijk geld opgehaald met elkaar. Maar liefst €121,14 

wordt er gedoneerd door onze groep 6. Daar zijn we trots op! 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere traktatie 

Jochem uit groep 3 trakteerde vanmorgen op fruit. Gezonde 

traktaties, daar zijn we als school heel erg blij mee! De 

manier waarop hij trakteerde, was wel erg bijzonder. Een 

foto waard! 

 

 

  

 

 

Vanuit de gemeente 

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen van 

de gemeente Wierden en wel van de stichting LOES.  

 

Belangrijke data  

 

8 sept.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

8 sept.:  Schoolkorfbaltoernooi groep 6 en 7 

9 sept.:  Schoolkorfbaltoernooi groep 6 en 7 

11 sept.:  Informatieavond voor ouders gr 1 t/m 7 

17 sept.:  Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGrz_brgkkM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rDP8sSjGNZA

