
 
 
 
 
 
 

   17 april 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 

Welkom 

Op maandag 20 april wordt Abby Broekman 4 jaar. Vanaf dat 

moment mag je naar de basisschool. We wensen je veel 

plezier bij ons op de Sjaloomschool in groep 0. 

 

Ook willen we Hester Poorterman van harte welkom heten. 

Zij is vanaf 13 april bij ons aan het werk gegaan als 

onderwijsassistent. In een volgende nieuwsbrief zal ze zich 

aan u voorstellen. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Het was een enorm 

feest tijdens de 

schoolvoetbal. Een 

aantal leerlingen uit 

groep 2 deden mee 

aan het 

kanariepietjestoer-

nooi. Van kinderen 

uit groep 7 en 8 zijn  

4 teams gemaakt. Eén jongensteam en 3 meisjesteams. De 

meisjes van Sjaloom 3 zijn 14e geworden. De meiden van 

Sjaloom 1 werden 7e. Sjaloom 2 werd maar liefst 3e! Ook de 

jongens van de Sjaloomschool werden 3e. Ze werden 

uitgeschakeld in de kruisfinales. 

Er waren veel ouders om de kinderen aan te moedigen.  

Al met al veel gezelligheid!  

 

Verkeersexamen groep 7 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 7 

meegedaan aan het praktische verkeersexamen. Gisteren 

hebben alle leerlingen het theorie-examen gemaakt. Het is 

nog even wachten op de uitslag van het praktische 

verkeersexamen, maar voor het theorie-examen is iedereen 

geslaagd! 

 

 

Anti-pestdag 

Vandaag hebben we in de school aandacht besteed aan hoe 

we het met elkaar goed kunnen hebben. Pestgedrag of iets 

wat daar op lijkt, hoort daar niet bij. Alle kinderen hebben dat 

ook laten zien d.m.v. blauwe kleding. Een mooi gezicht! Na de 

pauze hebben juf Marloes, juf Liseth, juf Elly en juf Marieke 

met een sketch laten wat het thema ‘Ik ben anders,  

net als jij!’ inhoudt. Voor een filmpje van deze morgen,  

klik hier. 

 

Bezoek in groep 3-4 

Groep 3-4 werkt op dit moment over de geschiedenis van 

jezelf. Van baby tot kind en ga zo maar door! De kinderen 

leren ook hoe je een baby moet verzorgen. Noa en Aron 

Keurhorst mochten hun pasgeboren broertje Noud in bad 

doen en dat in de klas. Noud, maar ook alle kinderen uit 

groep 3-4 vonden het erg leuk! Klik hier voor het filmpje.  

 

 

Contactavond 20 april 

Op maandagavond 20 april is er een contactavond voor 

ouders die dit zelf hebben aangegeven, maar ook voor 

ouders die uitgenodigd zijn door school. De uitnodiging heeft 

u inmiddels ontvangen. 

 

 

Cito eindtoets groep 8 

Aankomende week doet groep 8 mee aan de Cito Eindtoets. 

Er is veel te doen in de media over de veranderde criteria van 

deze toets. Bij ons op de Sjaloomschool is de eindtoets van 

Cito al jaren niet meer leidend voor plaatsing op het 

voortgezet onderwijs. Hiervoor gebruiken wij ons 

leerlingvolgsysteem en daarnaast kijken we vooral naar het 

individuele kind. Wat zijn zijn/haar mogelijkheden?  

 

 

 

 

http://www.magisto.com/album/video/Iyp5R1pPCAYsLjEEDmEwCXp8?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.magisto.com/album/video/LSZ4R1pPCAYsLjEEDmEwCXp-?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Koningsspelen vrijdag 24 april 

Volgende week vrijdag doen we als school mee aan de 

Koningsspelen. We beginnen de dag met het hijsen van de 

vlag en het zingen van het Wilhelmus. Als ouders bent u van 

harte uitgenodigd om met ons mee te doen! Daarna krijgen 

alle kinderen een gezond ontbijtje in de klas. Zouden alle 

kinderen een eigen bord en beker mee willen nemen? Voor 

groep 6 t/m 8 is een mes ook handig om mee te nemen. 

 

Nadat we heerlijk hebben ontbeten, gaan we sportief aan de 

gang. De groepen 1 t/m 4 blijven op school om activiteiten te 

doen. Er hebben zich heel wat ouders opgegeven om te 

helpen en daar zijn we erg blij mee! De kinderen van deze 

groepen zijn gewoon om 12.00 uur vrij van school. 

 

In de gemeente Wierden is voor de kinderen van groep  

5 t/m 8 voor een andere opzet gekozen. Zij hebben een 

programma op het sportpark bij SVZW.  

 

Op het sportpark beginnen de Koningsspelen om 10.30 uur 

en ze duren tot ongeveer 14.15 uur. U bent  van harte 

uitgenodigd  om hier te komen kijken en sfeer te proeven. 

Mocht u alvast een beeld willen krijgen van de 

Koningsspelen, dan kunt u kijken op 

www.koningsspelenwierden.nl 

 

 

Koningsdag 

Maandag 27 april zijn alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag.  

De rest van die week is er gewoon school. Maandag 4 mei 

begint de meivakantie en deze duurt 1 week. 

 

Inloop Alles-in-1 

Dinsdag 28 april houden we onze inloop van Alles-in-1. Dit 

keer ziet het er een beetje anders uit, want we houden de 

inloop op een avond. De hele school heeft over het thema 

geschiedenis gewerkt en dit willen we graag aan iedereen 

laten zien. Dinsdag 28 april is iedereen, dus ook alle kinderen 

van groep 1 t/m 8, welkom van 18.00 tot 19.00 uur. Tot dan!  

Spelinloop groep 2 

Iedere dinsdag en donderdag morgen heeft groep 2 tot op 

heden spelinloop gehad. Om de overgang naar groep 3 te 

maken, willen we de spelinloop verder afbouwen. Dat 

betekent dat we na de meivakantie geen spelinloop voor 

groep 2 hebben. Dan mogen de kinderen net als op de 

andere dagen rustig op hun stoel gaan zitten en wachten tot 

we allemaal binnen zijn zodat we kunnen beginnen met de 

les. We willen u vragen om buiten de klas afscheid te nemen 

van uw kind.   

 

Voor de ouders van de kinderen van groep 0 maken we 

natuurlijk een uitzondering. Zij mogen hun kind gewoon in de 

klas brengen en rustig afscheid van hun kind nemen. 

 

Rekenen 

Als school zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe 

rekenmethode. Op dit moment worden er twee methodes 

getest in de groepen. In mei zullen we met het team een 

keuze maken. Vanaf volgend schooljaar zullen we met deze 

methode gaan werken. Tijdens de informatieavond aan het 

begin van volgend schooljaar, krijgt u meer inzicht in hoe de 

nieuwe rekenmethode er uit ziet en hoe wij daarmee gaan 

werken. 

 

Notulen MR-vergadering 

Bij deze nieuwsbrief kunt u ook de notulen van de afgelopen 

MR-vergadering vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.koningsspelenwierden.nl
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 Personalia 

Juf Wies is druk aan het revalideren. Stukje bij beetje gaat het 

iets beter. Het kost heel veel energie. Juf Wies zal voor de 

zomervakantie niet terugkomen op school. Ze moet echt de 

tijd nemen om goed te herstellen. Juf Sanne is gelukkig tot de 

zomervakantie beschikbaar, daar zijn we erg blij mee! 

 

Ook met meester John gaat het op en af. Hij richt zijn pijlen 

op volgend schooljaar. Dan zal hij waarschijnlijk weer volledig 

voor de klas starten. Tot de zomervakantie neemt hij de tijd 

om de uren in de klas steeds iets op te bouwen. Juf Liseth 

blijft tot die tijd werken in groep 8. Ook daar zijn we erg blij 

mee! 

 

Juf Jenny is de afgelopen weken afwezig geweest. Het is voor 

haar op dit moment moeilijk om genoeg energie te vinden 

om les te geven. Dat maakt dat ze een pas op de plaats moet 

maken. Juf Jenny zal de komende tijd wel op school zijn om 

andere werkzaamheden te verrichten. Juf Miriam zal groep 2 

voorlopig lesgeven. 

 

 

Belangrijke data  

20 apr.: Contactavond op uitnodiging van school 

21 apr.: Cito Eindtoets groep 8 

22 apr.: Cito Eindtoets groep 8 

23 apr.: Cito Eindtoets groep 8 

24 apr.: Koningsspelen op de Sjaloomschool 

27 apr.: Koningsdag, alle kinderen vrij 

28 apr.: Inloop Alles-in 1 om 18.00 uur 

29 apr.: Groep 8 naar oorlogsmuseum Nijverdal 

30 apr.: MR-vergadering 

4 mei: Start meivakantie 

11 mei: Weer naar school 

14 mei: Hemelvaartsdag, alle lln vrij 

 

   

 

 


