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 Kleurrijk 

Mensen hebben vele kleuren, 

rood, groen, wit en blauw. 

En de kleuren die jij hebt 

horen helemaal bij jou. 

 

En die duizend en één kleuren 

reiken bijna hemelhoog, 

want ze passen allemaal 

in Gods grote regenboog. 

 

Houd dus maar van alle mensen, 

blank of zwart of groot of klein. 

En probeer voor al die mensen 

steeds een kleurrijk licht te zijn. 

 

Al die mensen leven samen  

bij jou op school en in de straat. 

In een prachten kleurenblijspel 

als je er maar voor openstaat. 

 

Welkom.  

We mogen weer twee nieuwe leerlingen begroeten. Op 17 

september wordt Lars van der Riet 4 jaar. Op 24 september is 

Britt Haarkamp jarig en mag ze ook beginnen in groep 1. We 

wensen jullie veel plezier toe bij ons op de Sjaloomschool! 

 

Geboren 

Hoera! Er is een meisje geboren bij de familie del Grosso. 

Celeste en Yfke zijn grote zussen geworden van Mirthe Jade. 

Mirthe is geboren op 17 september. Heel veel geluk 

toegewenst samen! 

  

  

 

Schoolkorfbaltoernooi 

Groep 6 en 7 mochten vorige week meedoen aan het 

schoolkorfbaltoernooi. Hieronder een stukje van de 

leerlingen van groep 6. 

De eerste wedstrijd tegen de Touwladder hadden wij 0-3 

gewonnen. De tweede wedstrijd tegen het Galjoen hadden 

wij  0-1 gewonnen. De derde wedstrijd tegen de Mariaschool 

hadden wij  0-3 gewonnen. De vierde  wedstrijd tegen de 

Morgenster hadden wij  1-3 gewonnen. Dit was maandag. 

Dinsdag: de eerste wedstrijd hadden wij  tegen de Widerode 

1-2 gewonnen. In de kwart finale hadden wij tegen 

Driesprong 1-2 gewonnen. En toen zaten wij in de halve 

finale, toen hadden we tegen de Morgenster 4 met  0-1 

gewonnen. Daarna hadden we verloren met 0-1 van 

Immanuël in de finale.  

 

Geschreven door Stijn, Masis en Lisa. 

 

 

Groep 1 in de supermarkt 

Groep 1 werkt over het thema ‘Supermarkt’. Daarom heeft 

de klas een bezoek gebracht aan de Jumbo in Wierden. De 

kinderen mochten zelf achter de kassa zitten. Ook hebben ze 

boodschappen gehaald voor een gezond en heerlijk ontbijt 

dat de volgende dag lekker is opgegeten. Voor foto’s,  

klik hier. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

http://www.sjaloomschool.com/index/8/7/Groep-1.html
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Groep 2 naar Milano 

Wat hebben we er naar uitgekeken: ons bezoekje aan Milano. 

Dinsdagmiddag 9 september waren we meer dan welkom in 

het Italiaanse restaurant. De moeder van Dani heeft ons alles 

uitgelegd: hoe de gasten worden ontvangen, hoe de koffie 

wordt gezet, de drankjes worden ingeschonken, de gasten 

geholpen worden aan tafel en hoe de kassa werkt. We 

mochten zelfs achter de bar kijken. 

Daarna mochten we allemaal zelf een lekkere pizza maken en 

een echte alcoholvrije cocktail, waarvan we daarna natuurlijk 

heerlijk hebben gesmuld. 

De moeders die ons hebben gebracht werden in de watten 

gelegd. Na afloop nog een mooie foto voor het restaurant 

gemaakt en we kregen een echte "goody-bag" mee naar huis. 

Milano, hartelijk dank voor jullie enthousiasme en 

gastvrijheid. We hebben een leerzame en heerlijke middag 

gehad. Voor foto’s kunt u hier klikken. 

We staan er ook mee in de krant! Klik hier voor het artikel. 

 

Informatieavond 

Vorige week donderdag werd de informatieavond gehouden. 

We hebben een groot aantal ouders mogen begroeten en 

daar zijn we erg blij mee! Het thema van het eerste deel van 

de avond was ‘de Vreedzame School’. U heeft er al van alles 

over kunnen lezen. Paulien Gruintjes heeft iets over deze 

methode verteld en we hopen dat u als ouders een goed 

beeld heeft gekregen.  

Vorige week werd er ook een item aan gewijd in het 

Jeugdjournaal. Voor dit fragment, klik hier. 

Na het eerste deel konden ouders in de klas horen wat er 

aankomend schooljaar staat te gebeuren voor uw kind(eren). 

Mochten er nog vragen zijn, dan bent u welkom op school. 

Alle ouders hebben tijdens de informatieavond een 

vragenlijst meegekregen naar huis. Zou u deze in willen 

vullen en uiterlijk 22 september op school willen inleveren? 

We gebruiken deze informatie om ons onderwijs nog beter in 

te vullen.  

 Ik eet het beter: Pauzehap 

Aankomende week zullen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 

meedoen aan het project Pauzehap van Ik eet het beter. Op 

dinsdag, woensdag en donderdag wordt er voor een gezonde 

pauzesnack gezorgd. Vervolgens worden daar opdrachten 

over gemaakt. De ouders hebben inmiddels informatie 

ontvangen.  

 Kinderpostzegels 

Groep 8 zal woensdag 24 

september weer mee gaan doen 

met de Kinderpostzegelactie. Op 

deze manier proberen de 

leerlingen iets goeds te doen voor 

kinderen die het moeilijk hebben. Mocht u na 24 september 

Kinderpostzegels willen kopen en is er nog niemand aan de 

deur geweest? Kom gerust binnen lopen in groep 8! 

 

Uitnodiging kijkmorgen combinatieklassen 

De ouders/verzorgers van de kinderen in groep 3-4 en  

groep 4-5 hebben een uitnodiging gekregen om eens in de 

klas te komen kijken. Dit is de eerste keer sinds jaren dat er 

combinatiegroepen zijn op de Sjaloomschool. Omdat dit 

nieuw is, willen we ouders graag de gelegenheid geven om 

mee te kijken hoe wij werken in een combinatieklas. 

 

Kindgesprekken 

Vorig jaar heeft het team zich verdiept in handelingsgericht 

werken. Wat betekent dit nu? Dat je het onderwijs dat je 

geeft helemaal afstemt op de behoefte van de leerling. Dat 

kan zijn op het gebied van een vak, maar ook op het gebied 

van gedrag. De aankomende jaren gebruiken we om nog 

meer gericht met kinderen in gesprek te gaan. Dit schooljaar 

worden er al kindgesprekken gevoerd in klassen. Kinderen 

zelf steeds meer verantwoordelijk maken voor hun werk is 

wat we daarmee willen bereiken en dat kan al vanaf groep 1. 

 
 

http://www.sjaloomschool.com/index/9/7/Groep-2.html
http://www.dewiezer.nl/nieuws/algemeen/sjaloomschool
http://jeugdjournaal.nl/item/697122-kinderen-maken-plannen-voor-een-betere-wijk.html
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TyCJVpHvQtQUTM&tbnid=eKHPQizTzV5XbM&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fdonadaria.nl%2Fambassadrices-gezonde-leefstijl-opvoeding%2F&ei=eYQaVI2vDMW4O8DXgMAE&psig=AFQjCNHBYvc4ZhkFjW5i3guQKqd_IkHHDg&ust=1411110393307740
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Sporten bij Bodyfit Wierden 

Vrijdagmiddag 26 september gaan de kinderen van groep 6, 7 

en 8 sporten bij Bodyfit. De middag begint om 12.30 uur en 

daarom eten we met elkaar een broodje op school. Neem dus 

een lunchpakketje mee! Om 15.00 uur is de middag 

afgelopen en fietsen we samen richting school. Denk er ook 

aan je sportkleding mee te nemen naar school. 

  Start Kinderboekenweek en kleedjesmarkt 

Woensdag 1 oktober 2014 start de Kinderboekenweek. Op de 

Sjaloomschool zal daar de nodige aandacht aan worden 

besteed. Het thema dit jaar is ‘Feest!’. Ook dit jaar zullen we 

weer een kleedjesmarkt organiseren en wel op woensdag  

8 oktober. Leerlingen mogen hun eigen boeken verkopen in 

de hal van de school. Op deze manier proberen we het lezen 

te stimuleren. En daarbij is het altijd een gezellige boel. Meer 

informatie volgt nog. 

 

Informatieavond groep 8 

In de jaarkalender staat dat op maandag 6 oktober de 

informatieavond wordt gehouden voor groep 8. Een aantal 

van onze kinderen uit groep 8 doet mee aan de 

kindergemeenteraad en deze zal worden gehouden op 

maandag 6 oktober. De informatieavond zal dus worden 

vervroegd naar donderdag 2 oktober. Vanaf 19.15 uur bent u 

van harte welkom. We starten om 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

 

22 sept.:  Weekopening 

24 sept.:  Kinderpostzegels groep 8 

24 sept.:  Bespreking schaduwrapport 20.00 uur 

26 sept.:  Sportmiddag voor groep 6,7 en 8 

29 sept.:  MR-vergadering 

1 okt.:  Start Kinderboekenweek 

1 okt.:  Handbaltoernooi groep 8 

2 okt.:  Informatieavond groep 8 

3 okt.:  Dierendag op de Sjaloomschool 

6 okt.:  Kindergemeenteraad groep 8 

6 okt.:  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur  

8 okt.:  Kleedjesmarkt 

9 okt.:  Inloop Alles-in-1 

13 okt.:  Start herfstvakantie 


