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Open mijn ogen 

Open mijn ogen 

 voor de schoonheid van uw schepping. 

 Open mijn oren 

 voor uw liefdevolle stem, 

 die aan mij zegt: Ik hou van jou, 

 mij kind, kom bij Mij. 

 

 Open mij ogen 

 om uw heerlijkheid te zien, Heer. 

 Open mijn oren 

 om te horen naar uw stem; 

 ik zeg U Heer: Ik hou van U, 

 mijn Vader, ik kom bij U. 

 

 Refrein: 

 Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien. 

 Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen. 

 Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. 

 Ik open mijn hart. 

 

 Open mijn ogen 

 voor de tranen van de mensen. 

 Open mijn oren 

 voor uw liefdevolle stem, 

 die aan hen zegt: Ik hou van jou, 

 mijn kind, kom bij Mij. 

 

 Open mijn ogen 

 voor de dag dat U zal komen. 

 Open mijn oren voor de stem van Hem die komt; 

 ik zeg U Heer: Ik hou van U, 

 mijn Vader, ik kom bij U. 

Opwekking 600, klik hier voor het filmpje 

 

 

 

 

 

Personeel 

Juf Wies haar elleboog is uit het gips. Dat betekent dat ze 

voorzichtig mag beginnen met het revalideren van haar arm 

en heup. Ondertussen verblijft ze nog in residentie de Aa. Ze 

heeft al veel mooie kaarten en brieven gekregen. Dat doet 

haar goed! 

 

Meester John zit bijna op de helft van zijn bestralingen. 

Daarvoor gaat hij elke dag naar Enschede. Hij begint steeds 

meer last van bijwerkingen te krijgen. Gelukkig is hij 

regelmatig op school om hand- en spandiensten te doen. 

 

Juf Sanne was afgelopen week geveld door een 

longontsteking. Gelukkig gaat het nu een stukje beter. We 

hopen dat ze aankomende week weer zal starten in  

groep 3-4. 

 

Juf Hannalien is klaar met haar LIO-stage. Ze zal in de week 

voor de voorjaarsvakantie afstuderen. Juf Marieke Maassen 

van den Brink geeft op dit moment iedere vrijdagmorgen les 

aan groep 1. Zij zal na de voorjaarsvakantie met 

zwangerschapsverlof gaan. Juf Hannalien zal vanaf dat 

moment groep 1 gaan lesgeven op vrijdagmorgen.  

 

Vrijdag 20 februari is ook de laatste werkdag van juf Herma. 

Zij zal gaan genieten van haar pensioen. Deze vrijdag viert  

juf Herma feest met haar groep 6. In de volgende nieuwsbrief 

kunt u hier meer over lezen. Na de voorjaarsvakantie zal  

juf Marloes Getkate les gaan geven in groep 6.  

 

 Open huis 

Vorig weekend stond onze school open voor nieuwe 

leerlingen. Er was erg veel belangstelling.  

Nogmaals willen we de ouders vragen om uw kind op te 

geven wanneer uw kind in de periode t/m september 2016  

4 jaar wordt. Dit geeft ons een goed beeld van wat we 

kunnen verwachten qua groepsverdeling.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfh-lcMsvwc
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 Luizencontrole 

Afgelopen donderdag is er een extra luizencontrole geweest. 

Er zijn nieuwe neten gevonden, daarom worden groep 2, 3-4 

en 6 maandag 16 februari opnieuw gecontroleerd. 

 

 

 Voorleeswedstrijd gemeente Wierden 

Woensdag heeft Naomi 

Klaassen namens onze school 

meegedaan aan de 

voorleeswedstrijd van de 

gemeente Wierden. Ze heeft 

het heel goed gedaan! Ze 

hoorde niet bij een van de 

twee kinderen die door 

mochten naar de Overijsselse 

finale, maar we zijn heel trots 

op je! 

 

 

 Start naschoolse activiteiten 
Afgelopen donderdag is een groep van 12 jongens gestart 

met de workshop Programmeren. Omdat de animo zo groot 

is, hebben we de groep gesplitst en over 4 weken zal er een 

groep van 14 meiden starten met deze workshop.     

Inmiddels zijn de 

opgavebrieven voor 

groep 3 en 4 ook 

meegegeven. Kinderen 

uit groep 3 en 4 kunnen 

zich opgeven voor de 

workshop Sport en 

Spel. Opgaves kunt u doorgeven aan juf Elly 

(e.wolf@sjaloomschool.com) of u kunt het briefje weer 

inleveren op school bij de leerkracht van uw kind. Dit kan nog 

tot en met aanstaande maandag. 

 

 

 

 Studiemiddag groepsplan 

Dinsdagmiddag 10 februari zijn alle leerlingen vrij. Het team 

gaat dan aan de slag om de nieuwe groepsplannen te maken. 

In een groepsplan wordt beschreven welke 

onderwijsbehoeften kinderen in de groep hebben. De 

leerkracht heeft dan een mooi overzicht en kan heel 

doelgericht met deze groepjes kinderen aan de slag gaan.   

  

Koffieochtend 

Woensdag  11 februari houden we weer een koffieochtend.  

U bent welkom om een kopje koffie te drinken van 8.30 tot 

9.15 uur in de hal van de school.   

 

Geen inloop Alles-in-1 

In de jaarkalender staat vermeld dat er aanstaande 

donderdag (12 februari) een inloop is van Alles-in-1. Deze 

inloop gaat niet door, maar wordt verplaatst naar donderdag 

5 maart. Groep 6 is druk bezig om een musical in te studeren 

en zij zullen deze opvoeren op dinsdag 3 maart.  

 

Contactavonden en nieuw rapport 

Woensdag 18 en donderdag 19 februari houden we onze 

contactavonden. Tijdens deze avonden kunt u het nieuwe 

rapport van uw kind(eren) bekijken. Eind vorig schooljaar 

hebben een aantal ouders een schaduwrapport meegekregen 

en de bevindingen van deze ouders zijn meegenomen in de 

ontwikkeling van het nieuwe rapport. We zijn trots dat we 

een rapport kunnen meegeven waarin we onze manier van 

werken terugzien en dat dat dit rapport tot stand is gekomen 

met input van school, ouders en kind. 

 

De uitnodigingen voor de contactavond kunt u aan het begin 

van volgende week verwachten 

 

 

mailto:e.wolf@sjaloomschool.com
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Vrijwillige contactavond groep 8 

Groep 8 heeft op donderdag 12 februari een vrijwillige 

contactavond over de voorgenomen schooladviezen. Groep 8 

houdt nog het oude rapport, omdat dit het laatste schooljaar 

is. 

 

 

 Spel- en boekenplan 

Om de week staan er ouders klaar voor groep 1 om kinderen 

een spelletje te laten kiezen. Dit spelletje hoort bij een boek 

en op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs leren dat 

lezen leuk is! Een van de vrijwilligers is na jarenlange inzet 

gestopt. We willen Herwie Velnaar heel erg bedanken voor 

haar inzet! Gelukkig is Claudia Risakotta, de moeder van 

Valerius uit groep 1, bereid gevonden om haar op te volgen.  

 

 

Belangrijke data  

9 feb.:  Gebedsgroep om 13.30 uur op school  

10 feb.:  Studiemiddag: Alle leerlingen vrij 

11 feb.:  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur 

12 feb.:  Vrijwillige contactavond groep 8 

13 feb.:  Gastles groep 8 over Jodendom 

16 feb.:  Luizencontrole voor gr 2, 3-4 en 6 

18 feb.:  Schoolschaaktoernooi 

18 feb.:  Contactavond groep 1 t/m 7 

19 feb.:  Contactavond groep 1 t/m 7 

20 feb.:  Rapport mee naar huis 

23 feb.:  Start voorjaarsvakantie 

 

 


