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 Advent 
Voor wie wakker is in de nacht. 

Voor wie hopen wil, wie verwacht 

Voor wie uitzicht naar het licht 

komt de toekomst al in zicht. 

Voor de wachters klinkt een lied: 

God vergeet de mensen niet. 

 

Voor wie horen mag van de Heer. 

Wie geen woorden had, vindt ze weer. 

Als de hemel opengaat 

en een engel met je praat 

word je blij, je zingt een lied: 

God vergeet de mensen niet. 

 

Voor wie hopen kon, wordt het feest. 

Wie niks zeggen kon, juicht het meest. 

Het gaat anders dan je dacht. 

In een onverwachte nacht 

zingt de hemel zelf een lied: 

God vergeet de mensen niet. 

 

Projectlied Advent Kind op Maandag 

 

Advent is verwachten  

Sinterklaas is het land nog niet uit of we kijken met elkaar al 

verder naar de weken die komen gaan. In alle klassen 

brandde afgelopen week een lichtje. Eén lichtje, omdat het 

eerste Advent was. De komende weken komen er steeds 

meer lichtjes bij.  

Als school zullen we de adventsweken invullen met een 

project van Kind op Maandag, een godsdienstmethode. Het 

thema is ‘Tel de dagen’. Iedere dag wordt er een vakje van de 

adventskalender geopend en wordt er een Bijbelverhaal 

verteld. Zo werken we toe naar Kerst.  

 

Woensdag 17 december houden we een kerstviering voor de 

kinderen van groep 5 t/m 8 in de hal van de school. We 

beginnen om 19.00 uur. Ouders/verzorgers zijn hiervoor van 

harte uitgenodigd. Donderdag 18 december vieren de 

onderbouwgroepen Kerst in de klas.  

 Meester John 

Vanmorgen is meester John geopereerd aan de kwaadaardige 

blaar in zijn wang. We hoorden dat de operatie volgens 

verwachting is verlopen. Dat is mooi nieuws! Hij zal 5 tot 7 

dagen in het ziekenhuis moeten blijven in Enschede.  

We bidden dat het goed mag gaan en dat ook de uitslag goed 

zal uitpakken. 

 

 

Sinterklaas 

Vanmorgen was het dan zover! Sinterklaas kwam op de 

Sjaloomschool. Wat een feest om met elkaar te vieren. Juf 

José was hulppiet. Zij moest naar het Pietenhuis om de 

cadeautjes voor onze kinderen op te halen. Toen heeft ze 

Sinterklaas direct meegenomen naar onze school.  

In de hal hebben we Sinterklaas van harte welkom geheten 

en daarna is hij even in alle groepen geweest. Voor een 

filmpje, klik hier. 

 

 

Groep 5 naar Voortman Staalbouw 

Op vrijdag 21 november heeft groep 5 een bezoek gebracht 

aan Voortman Staalbouw in Rijssen. Jan Lubbers, de vader 

van Ruben, werkt daar en een bezoekje paste perfect binnen 

het thema Bouwen waar groep 5 nu over werkt.  

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u het stuk lezen dat 

Voortman Staalbouw over het bezoek heeft geschreven. 

Voortman Staalbouw, bedankt! 

 

Klik hier om foto’s te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.magisto.com/album/video/LSYxUEJBQVIoeTgPYnZLBn4?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.sjaloomschool.com/index/11/7/Groep-4-5.html
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 Inloop Alles-in-1 

Dinsdag 9 december wordt de inloop gehouden. Groep 4  

t/m 8 laten op dat moment zien waar ze de afgelopen 

periode over hebben gewerkt. Groep 4 heeft gewerkt over 

het thema Jij en ik, groep 5 over Bouwen en groep 6 is bezig 

geweest met Europa. Groep 7 heeft het over Mensen gehad 

in de groep en groep 8 over Communicatie. U bent van harte 

welkom van 15.30 tot 16.15 uur in alle groepen.  

 

 Belangrijke data  

 

8 dec.:  Gebedsgroep om 13.30 uur in de school 

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

17 dec.:  Kerstviering bovenbouw om 19.00 uur 

18 dec.:  Kerstviering onderbouw in de klas 

22 dec.:  Start kerstvakantie 

5 jan.:  Nieuwjaar wensen op het plein vanaf  

                             8.25 uur 

5 jan.:  Luizencontrole om 13.30 uur  


