
 
 
 
 
 
 
 

19 december 2014 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2014 - 2015 

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

www.sjaloomschool.com 

 Hoop 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed!   

 

Gezang 118. Klik hier voor het filmpje 

Lief en leed 

Tijdens de inloop van Alles-in-1 kreeg juf Marianne een 

telefoontje van haar moeder met daarin het bericht dat haar 

vader plotseling was overleden. Een enorme schok bracht dat 

te weeg, ook nu is het nog moeilijk te bevatten. Afgelopen 

maandag was de begrafenis en we zijn daar met een aantal 

teamleden bij aanwezig geweest. Juf Marianne was 

woensdag weer op school om het jaar af te sluiten met de 

kinderen van groep 7. We wensen het hele gezin veel sterkte! 

 

Juf Marianne wil alle ouders/verzorgers en leerlingen 

bedanken die een blijk van medeleven hebben betuigd. 

 

Meester John kreeg goed bericht vanuit het ziekenhuis. De 

snijvlakken van de wond in zijn wang, alsook de lymfeklieren 

bevatten geen kankercellen. Wel moet hij de plek nog laten 

bestralen in het ziekenhuis in Enschede. Dat zal vanaf half 

januari 5x per week gebeuren. Het is nog even afwachten hoe 

zijn lichaam op dit alles reageert. We hopen hem snel weer 

vaker op school te zien! 

 Kerstviering 

Als school hebben we het kerstfeest al mogen vieren. Het 

was een mooie viering in de hal met ouders. Ook de kinderen 

van groep 1 t/m 4 hebben Kerst gevierd, maar dan met elkaar 

in de klas. Het is altijd een bijzondere en mooie tijd zo met 

elkaar op school.   

 

Inloop Alles-in-1 

Dinsdag 9 december werd de inloop georganiseerd voor de 

groepen 4 t/m 8. Er zijn veel ouders en andere 

belangstellenden op af gekomen en daar zijn we heel blij 

mee! Het is erg leuk om je eigen werk te kunnen laten zien 

aan je familie. Voor een indruk van de middag, klik hier. 

 

Vuurwerk les in groep 7 en 8 

Er was op 9 december 

vuurwerk les. Toen leerden 

groep 7  

en 8 hoe ze om moeten gaan 

met vuurwerk.  

Stichting de Welle kwam om 

ons te waarschuwen dat je 

pas vuurwerk mag afsteken 

op Oudejaarsdag en niet 

eerder. We leerden ook dat als je voor 31 december 

vuurwerk afsteekt je naar politiebureau HALT gaat (in 

Enschede). Maar het was wel leerzaam. We hebben een film 

gekeken en toen zagen we hoe 3 jongens naar mensen 

vuurwerk zaten te gooien. En we kregen een folder mee met 

een lontje. De tijd is veranderd in plaats van 10 uur  

’s ochtends  tot 2 uur ’s nachts is het nu van 6 uur ’s avonds 

tot 2 uur ’s nachts. Het is veilig met een vuurwerk bril op. 

 

Gemaakt door: Renske en Britt uit groep 9  

(ps. vergeet niet om pas vanaf 18:00 vuurwerk af te steken) 

 

 

 

 Kerstbakjes maken in groep 2 

Groep 2 heeft prachtige kerstbakjes gemaakt. We bedanken 

alle hulp die we van ouders krijgen in deze groep. Fijn dat de 

betrokkenheid groot is! Voor beelden van deze leuke middag, 

klik hier. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYu0eBQm2SM
http://www.magisto.com/album/video/e317TEJBQVIoeTgPYnZLB3s?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.magisto.com/album/video/LyArR1VBAl0gIH8HDmEwCXx9
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STOP MOTION in groep 8 

Groep 8 is bezig geweest met STOP MOTION. Een opdracht 

van meester Gijs. De bedoeling was om door middel van het 

maken van foto’s een echt filmpje te maken. Het thema wat 

centraal stond, was Kerst. Er waren verschillende groepjes die 

met Ipads in de weer zijn geweest om foto’s te maken. En 

wat zijn er veel foto’s nodig voor een paar seconden! Het 

resultaat mag er zijn! Klik hier om de filmpjes te bekijken. 

 

Afscheid en welkom 

We nemen als school afscheid van Djayden Egberts (groep 5) 

en Jaylinn Brinkman (groep 1). Zij verhuizen naar Rijssen en 

zullen verder gaan op de Julianaschool. We vonden het leuk 

dat jullie bij ons op school hebben gezeten en veel plezier in 

Rijssen! 

Na de kerstvakantie starten een aantal nieuwe kinderen bij 

ons op school. Dean Reuver, Gabriël Karels en Patrick 

Langenhof komen bij ons in groep 1. Esmee Hinsenveld 

begint in groep 0. Omdat we veel instroomleerlingen hebben 

vanaf januari, stromen deze leerlingen in bij groep 2. In de 

loop van het schooljaar komt er extra ondersteuning in deze 

groep.  

Sjoerd Weima zal starten in groep 6 en ook de familie 

Klopman komt bij ons op school.  

Jalinde begint in groep 1, Rik in groep 5 en Aart in groep 8. 

We heten jullie allemaal van harte welkom bij ons op school 

en een hele fijne tijd toegewenst! 

 

De Vreedzame School 

Alle groepen zijn inmiddels begonnen met het tweede blok 

van de Vreedzame School. In de extra nieuwsbrief, die als 

bijlage is toegevoegd, kunt u lezen waar de kinderen over 

werken in de klas. 

Ouderraad bedankt! 

De afgelopen maand is onze ouderraad ontzettend druk 

geweest in de school. Eerst hebben ze de school in 

Sinterklaassfeer gebracht en de afgelopen weken konden we 

genieten van een mooie kerstsfeer.  Ontzettend bedankt 

hiervoor! 

 

 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie is begonnen. We wensen iedereen hele fijne 

dagen toe. Maandag 5 januari gaan de schooldeuren weer 

open en we hopen dan iedereen gezond terug te zien.   

 

Nieuwjaarwensen op het plein.  

Maandag 5 januari hopen we iedereen weer te begroeten op 

school. We willen het nieuwe jaar goed beginnen door elkaar 

het allerbeste te wensen! U bent allen van harte welkom op 

het plein. U bent welkom van 8.20 uur tot 8.40 uur. Daarna 

gaat iedereen weer naar de klas. Mocht het slecht weer zijn, 

dan bent u welkom in de hal van de school.  

 

Belangrijke data  

 

22 dec.:  Start kerstvakantie 

5 jan.:  Nieuwjaar wensen op het plein vanaf  

                             8.25 uur 

5 jan.:  Luizencontrole om 13.30 uur  

12 jan.:  Weekopening 

12 jan.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

https://www.youtube.com/watch?v=eqsVJGAQaao&feature=youtu.be

