
 
 
 
 
 
 

   6 maart 2015 

 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2014 - 2015 

Sjaloomschool  Telefoonnr: 0546 - 572010  
Savornin Lohmanstraat 2 E-mail: info@sjaloomschool.com 
7642 XK Wierden  

www.sjaloomschool.com 

Biddag en Lijdenstijd 

Stel je voor dat je erbij was toen Jezus op aarde rondtrok. Dat 

je alles met eigen ogen kon zien: de wonderen die hij deed, 

de bijzondere woorden die hij sprak.. Hoe zou je daar op 

reageren? Zou je hem volgen op zijn weg of zou je vooral vol 

vragen zitten? 

 

Tijdens de komende Lijdenstijd doen we mee met een project 

van Kind op Maandag. We horen verhalen over mensen die 

‘erbij waren’: mensen die met eigen ogen gezien hebben hoe 

Jezus de wereld anders maakte.  

 

De verhalen worden in beeld gebracht met een groot 

‘groepsportret’ van Jezus en de mensen die bij hem horen. 

Als school kunnen we deze afbeelding bekijken met de klas 

op het digibord.  

 

Daarnaast vieren we woensdag 11 maart dat het Biddag is. 

Het thema van deze Biddag is ‘Altijd dichtbij’. We vieren dit 

met groep 2 t/m 8 in de hal van de school. Groep 1 is, zoals 

altijd, vrij op woensdagmorgen. We zingen liederen met 

elkaar rondom dit thema en we luisteren naar een verhaal 

dat staat in Handelingen 16.   

 

Welkom 

In de voorjaarsvakantie is Christof ten Brinke 4 jaar 

geworden. Hij is deze week gestart bij ons in groep 0.  

We wensen je heel veel plezier toe op de Sjaloomschool! 

 

Luizencontrole 

Afgelopen maandag zijn alle leerlingen gecontroleerd op de 

aanwezigheid van luizen. Gelukkig is er niets gevonden. Ook 

is er in het nieuws veel te lezen over hoofdluis. We willen u 

opnieuw vragen alert te zijn en te blijven. Mocht uw 

kind(eren) last hebben van deze kriebelbeestjes, meld dit dan 

bij juf Sylvia (groep 2) of bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

 

Groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum 

Op 1 maart zijn we naar het Rijksmuseum in Amsterdam 

geweest. Het was er erg leuk, je kon het beroemde schilderij 

de Nachtwacht bekijken, ook het Melkmeisje. Ook waren er 

leuke verzamelingen die soms een beetje gek waren. 

Bijvoorbeeld rare glazen met pukkels. We vonden het een 

geslaagde dag. 

 

Klik hier voor een impressie van het bezoek aan het 

Rijksmuseum.  

 

Culturele voorstelling 

Dinsdag zijn groep 4, 5 en 6 

naar het Kulturhuis geweest, in 

Hoge Hexel. Er waar drie 

mannen die de voorstelling 

deden. Er was een feest in 

Braamhak en daar was een 

braamstruik en daar achter zit 

een kasteel. Achter dat kasteel 

was een heel mooi meisje, iedereen vond haar mooi. 

Maar als  je ging hakken in de braamstruik dan groeide het 

meteen weer dicht. Toen ging de verslagever vragen wat de 

geschiedenis van Braamhak was, toen ging hij  

naar de bibliotheek en vroeg of er nog een boek van 

Braamhak was. De verslaggever had dat boek geleend en 

kwam er achter dat de burgemeester er bladzijdes had 

uitgescheurd. De verslaggever ging het boek lezen en zag dat, 

hij ging toen op onderzoek uit. En toen ging ze naar de 

burgemeester want hij had het boek gelezen. Er waren twee 

mannen, bodyguards, die hadden de bladzijde gekregen van  

de burgemeester. En hij las dat en toen wist hij dat de 

braamstruik na 100 jaar zou verdwijnen. 1 jaar later was het 

weer braamhak en om twaalf uur ging de braamstruik weg en 

daar achter was het kasteel.  

En in dat kamertje lag de prinses en de verslaggever zag haar 

liggen, kuste haar en leefde  nog lang en gelukkig. 

 

Groep 6 Heleen en Maarten     

 

 

http://www.magisto.com/album/video/JSIyTAVAQVIoeTgPYnZLAX4?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Juniordictee   

Woensdag middag 4 

maart was er een 

spellingswedstrijd in 

het gemeentehuis. 

Marcyano ( groep 8) en 

Ebony ( groep 7) mochten 

er aan meedoen . 

Toen wij in het 

gemeentehuis waren toen mocht je je plek opzoeken waar je 

naambordje stond. Het dictee werd voorgelezen door de 

burgemeester (het bleek dus dat hij vroeger helemaal niet 

goed was in spelling). 

Eerst werd het hele dictee voorgelezen en later zin voor zin 

en toen woord voor woord. Het waren hele moeilijke 

woorden. Je moest over die woorden goed nadenken. 

Toen was het pauze, ondertussen werd het dictee door de 

burgemeester en nog drie andere mensen nagekeken. De 

spellers die eraan meededen, kregen wat te drinken en iets 

lekkers. Toen het nakijken klaar was, kreeg je het resultaat te 

hoorden. Helaas waren we niet door maar we hadden goed 

ons best gedaan! 

 

Groet, Ebony  

 

 

Inloop Alles-in-1 

Gisteren hebben we onze inloop gehouden. We vinden het 

goed te merken dat de betrokkenheid groot is en voor 

kinderen is er niets mooier dan je werk aan ouders of andere 

familie en kennissen te laten zien. We starten nu met een 

project over geschiedenis door de hele school heen. Groep 6 

werkt bijvoorbeeld over de Middeleeuwen en groep 8 gaat 

aan de slag met moderne geschiedenis. De inloop voor deze 

projecten willen we graag op een avond houden. Deze inloop 

is dan voor ouders van groep 1 tot en met 8. De datum 

hiervoor is dinsdag 28 april. De tijd krijgt u nog te horen. 

 

 

 

Spel- en boekenplan 

Groep 1 doet mee aan het spel- en boekenplan. Eens per 

twee weken kunnen er boeken en spelletjes worden geleend 

om thuis te gebruiken. Wilt u er aan denken dat de spelletjes 

’s morgens om 8.30 uur worden ingeleverd? Daarnaast 

mogen de kinderen vanaf 11.45 uur uit de klas worden 

gehaald om een nieuw spelletje uit te zoeken. 

 

 Schoonmaakavond 

Donderdag 26 maart houden we een schoonmaakavond.  

U wordt als ouders ingedeeld op één van deze avonden. Bent 

u deze donderdag niet aan de beurt, dan kunt u aan het 

einde van het schooljaar komen helpen tijdens de 

schoonmaakavond. Mocht u niet kunnen, dan is het 

natuurlijk mogelijk onderling te ruilen. Uiterlijk volgende 

week vrijdag ontvangt u de indeling via de kinderen. 

 

 

Personeel 

Meester John is klaar met de bestraling. Hij heeft veel last 

van bijwerkingen. Ook de komende weken kunnen die 

bijwerkingen nog versterkt worden. Pas daarna kan het 

lichaam zich weer gaan herstellen. Hij blijft gelukkig bij ons op 

school komen en zet zich in waar nodig en waar kan. We zijn 

erg blij dat juf Liseth de groep kan blijven lesgeven.  

 

Juf Marloes Getkate is inmiddels gestart in groep 6. Alle 

ouders hebben al kennis met haar kunnen maken tijdens de 

afgelopen 10-minuten gesprekken. In een volgende 

nieuwsbrief zal ze zich aan u voorstellen.  
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Ouderpanel 

Op woensdag 18 maart wordt er weer een ouderpanelavond 

gehouden. We hebben het met elkaar over de volgende 

onderwerpen: 

- Contacten school-ouders 

- Gebouw/Plein 

- Identiteit 

- Pedagogisch klimaat: sfeer/regels 

- Zorg en onderwijs 

Bovenstaande onderwerpen komen steeds terug tijdens de 

ouderpanelavonden. De betreffende gezinnen zijn inmiddels 

uitgenodigd. Alle gezinnen komen eens per drie jaar aan de 

beurt. 

 

Vanuit de gemeente 

Hoe leer je je kind omgaan met geld? 

Je wilt graag dat je kind goed omgaat 

met geld. Dat leert je kind niet vanzelf. 

Als ouder kun je je kind daarbij helpen. 

Praat met je kind over geld! 

 

Bekijk de nieuwe tips op www.loes.nl 

Praat jij met je kind over geld? Hoe verkoop je nee aan je 

kinderen als het om geld gaat? 

Van 9 t/m 13 maart is het de landelijke week van het geld. In 

deze week is er extra aandacht voor: kinderen en omgaan 

met geld. 

 

Belangrijke data  

9 mrt.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

11 mrt.:  Biddagviering in de hal van de school 

18 mrt.:  Ouderpanelavond voor genodigden om  

                               20.00 uur 

20 mrt.:  Spel en boekenplan groep 1 

 

   

 

 

 

www.loes.nl

