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Tijd voor Pasen 

Met zweet in zijn handen, met knarsende tanden 

pendelt hij tussen geweten en macht. 

Schaamte en schande, het ligt in zijn handen; 

kijk hem: de wroeging, de zwetende kracht. 

Pilatus, hij aarzelt, hij weet het niet meer. 

Wat moet je aan met een levende Heer? 

 

Met zwaaiende vuisten, met woedende knuisten 

schreeuwen de mensen om dood en verderf. 

‘Pak die verguisde, het enige juist 

voor zo’n figuur is dat hij voor ons sterft!’ 

Pilatus, hij aarzelt, hij weet het niet meer. 

Wat moet je aan met een levende Heer? 

 

Onzekere ogen, het recht wordt verbogen. 

‘Zeg toch iets man, wat verwacht je van mij? 

In mijn vermogen ligt echt, ongelogen: 

Houd ik je vast of laat ik je toch vrij?’ 

Pilatus, hij aarzelt, hij weet het niet meer. 

Wat moet je aan met een levende Heer? 

 

Tekst: Erik Idema 

Muziek Gerard van Amstel 

Uit: Kind Op Maandag 

 

Activiteiten in de school 

De maand maart staat bol van de activiteiten. Zo hebben veel 

groepen een culturele voorstelling gehad of zullen deze nog 

gaan beleven. Ook Kaliber Kunstenschool verzorgt een aantal 

workshops voor diverse klassen om kinderen kennis te laten 

maken met muziek.  

Daarnaast zijn we met gezonde voeding bezig door het 

project ‘Ik eet het beter’. Groep 6 en 7 hebben afgelopen 

week proefjes gedaan om te kijken wat er in 

voedingsmiddelen zit en hoe ze smaken. Groep 8 doet 

donderdag 26 maart mee aan de KlasseLunch. Ze eten een 

gezonde lunch op school.  

 

 

Kangoeroewedstrijd 

Gisteren hebben onze 

rekentoppers meegedaan aan 

de Kangoeroewedstrijd. Deze 

wedstrijd wordt landelijk 

gehouden en goede rekenaars 

mogen hier aan meedoen. 

Meester Peter heeft de 

kinderen begeleid en daar zijn 

we erg blij mee! De antwoordbladen worden opgestuurd en 

nagekeken. Binnenkort krijgen de leerlingen die mee hebben 

gedaan hierover bericht via school. 

 

Wandelen voor water 

Op woensdag 25 maart doen groep 7 en 8 mee aan 

‘Wandelen voor water’. Dit is een initiatief van een aantal 

organisaties in Wierden. De kinderen krijgen allemaal een 

rugzak op hun rug met 3 flessen water van elk 2 liter. Met 

deze rugzak op wordt er een route gelopen van 6 kilometer. 

Op deze manier kunnen kinderen zelf ervaren hoe het is om 

met een behoorlijk gewicht op je rug een stuk te moeten 

lopen voor water.  

 

 

 Schoonmaakavond 

Inmiddels zijn alle brieven voor de schoonmaakavond van  

26 maart de deur uit. Mocht u niet kunnen op de avond 

waarop u bent ingedeeld, dan vragen we u onderling te 

ruilen. We beginnen om 19.00 uur. Op dinsdagavond 9 juni 

wordt de volgende schoonmaakavond gehouden. 
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Paasviering 

We zijn als school bezig met de verhalen die gaan over de tijd 

voor Pasen. We willen dan ook graag met elkaar dit 

belangrijke feest vieren. Op woensdagavond 1 april houden 

we de paasviering voor ouders van kinderen van groep  

1 t/m 4 in de hal van de school. De viering begint om  

19.00 uur.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen op donderdag 2 april de 

paasviering houden in de klas met de eigen leerkracht. We 

sluiten de dag af met een paasetentje. Alle kinderen zijn om 

14.00 uur vrij. 

 

 

 

Spel- en Boekenplan 

Donderdagmorgen 2 april zal de laatste mogelijkheid zijn 

voor groep 1 om een spelletje in te leveren voor het spel- en 

boekenplan. I.v.m. de paasdagen en vakanties wordt er vanaf 

dat moment ook niet meer uitgeleend. 

 

 

 

Schoolreisje groep 3-4 verzet 

In verband met het failliet gaan van de busmaatschappij waar 

we de schoolreisjes mee hebben geboekt, is het helaas niet 

mogelijk om op dinsdag 19 mei een bus te krijgen voor het 

schoolreisje van groep 3 en 4. Het schoolreisje wordt daarom 

verplaatst naar donderdag 21 mei. Gelukkig was er nog geen 

aanbetaling gedaan, dus kon er een andere maatschappij 

worden gezocht. Wilt u de datum veranderen in de 

informatiekalender? 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken.. 

Op de Sjaloomschool hebben we iedere maand een groepje 

ouders die de gebedspunten van kinderen meenemen in 

gebed. We doen dit in de personeelskamer van school. Het is 

erg bijzonder te merken wat voor punten kinderen inbrengen 

om voor te bidden. De gebedspunten worden één voor één 

genoemd.  

Op dit moment zijn er 2 ouders die in de gebedsgroep zitten. 

Daarnaast zit er altijd iemand van school bij. We zouden deze 

groep ouders graag uitbreiden, omdat we nu erg kwetsbaar 

zijn. Het is niet eens nodig om hardop mee te bidden, het zou 

al fijn zijn als er meerdere mensen aanwezig zijn. De 

gebedsgroep vindt iedere 2e maandag van de maand plaats. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Saskia van der Stouw. 

 

 

Belangrijke data  

25 mrt.:  Wandelen voor water groep 7 en 8 

26 mrt.:  KlasseLunch voor groep 8 

26 mrt.:  Schoonmaakavond om 19.00 uur 

30 mrt.:  Weekopening 

1 apr.:  Paasviering groep 1 t/m 4 om  

                               19.00 uur in de hal van de school 

2 apr.:  Paasviering groep 5 t/m 8 in de klas 

2 apr.:  Paasetentje, alle leerling om 14.00 uur vrij 

3 apr.:  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

6 apr.:  Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

9 apr.:  Studiemiddag Kijk, leerlingen uit  

                               groep 1 en 2 vrij 

 

   

 

 


