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 Beschermer 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen  

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U Heer 

die mij bij zal staan 

 

Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt 

U zult voorkomen dat ik wankel of val 

U bent mijn Beschermer die over mij waakt 

die niet sluimeren of slapen zal 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan 

U bent mijn schaduw U bent er altijd!  

Bewaart heel mijn leven mijn komen en gaan 

U beschermt mij tot in eeuwigheid  

Mijn hulp is van U Heer 

 

Tekst: Opwekking 640, voor filmpje, klik hier 

 

Meester John  

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat meester John 

kwaadaardig weefsel aan de binnenkant van zijn wang heeft. 

Een tijdje geleden is hij hiermee naar de huisarts gegaan en 

deze heeft hem doorgestuurd naar de kaakchirurg.  

 

Daaruit bleek al gauw dat het om kwaadaardigheid gaat, ze 

noemen het ook wel slijmvlieskanker. Dit heeft natuurlijk een 

enorme impact op John en zijn gezin. Ook als school zijn we 

hier erg van geschrokken.  

Er zullen nu allerlei onderzoeken plaatsvinden de komende 

weken om te kijken of zijn lichaam verder schoon is. De arts 

verwacht dit wel, maar verdere uitzaaiingen moeten eerst 

worden uitgesloten. 

 

Mocht het zo zijn dat er geen uitzaaiingen worden gevonden, 

dan wordt meester John in de maand december geopereerd. 

Het kwaadaardige weefsel wordt dan, samen met een aantal 

lymfeklieren weggehaald. Wanneer de lymfeklieren schoon 

zijn, dan zal er geen verder traject volgen.  

 

Dit is natuurlijk waar iedereen op hoopt en waar we voor 

bidden met elkaar.  

 

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan brengen we u 

natuurlijk op de hoogte.  

 

 Contactavonden 

Vorige week zijn de contactavonden geweest voor de 

groepen 1 en 3 t/m 7. De gesprekken zijn goed verlopen. 

Mochten er toch nog vragen opborrelen, kom dan gerust 

even binnen op school. Na 15.30 uur hebben de leerkrachten 

vaak wel even tijd om dingen met u door te spreken. 

De ouders van groep 8 hebben contactavond op donderdag 

20 november en woensdag 26 november. 

 

Koffieochtend 

Afgelopen dinsdag hebben we een koffieochtend gehad. We 

vinden het fijn dat er gebruik wordt gemaakt van dit moment 

en dat er ruimte is op school om elkaar te ontmoeten en eens 

bij te praten. De volgende koffieochtend staat gepland op 

woensdag 11 februari. U bent van harte welkom! 

 

Schoolbezoek groep 8 

Groep 8 is 18 november naar Reggesteyn Rijssen geweest. 

Eerst moesten we ons 

verzamelen bij de 

aula. Toen werden we 

in groepen gedeeld 

van a t/m p. Groep 8 

werd ook in tweeën 

gedeeld. Eerst gingen 

we naar Duits en hebben een klein toetsje gehad. 

De andere groep ging naar lassen en natuur-scheikunde en 

hebben ze proefjes gedaan. Als tweede ging groep H naar 

Frans. Ook ging we naar zorg en welzijn en gingen de meisjes 

nagellakken en de jongens cakejes versieren of snelverband 

om gedaan. Daarna gingen we weer naar huis. 

https://www.youtube.com/watch?v=i0lTHixUXbk
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 Ouderpanelavond 

Woensdag hebben we een ouderpanelavond gehouden. We 

zijn blij met de grote opkomst. Samen hebben we gesproken 

over onderwerpen die van belang zijn in de school. Elke drie 

jaar komen alle gezinnen aan de beurt.  

 

 

Fietscontrole en verkeerslabel 

Woensdag was het een bijzondere dag. Allereerst omdat er 

een fietscontrole werd gehouden 

voor de kinderen van groep 5 t/m 8. 

Er werd goed gekeken of er 

mankementen te vinden waren, 

omdat we graag willen dat kinderen 

veilig op weg gaan. Daarnaast was 

wethouder Schasfoort aanwezig op 

school om ons een verkeerslabel te 

overhandigen. Als Sjaloomschool 

doen we veel aan verkeersonderwijs en vinden we het 

belangrijk dat er goede contacten zijn met de gemeente en 

andere instanties. Onze verkeersouders maken zich daar ook 

hard voor. Het bordje dat bij het verkeerslabel hoort wordt in 

de hal van de school vastgemaakt, zodat iedereen het kan 

zien. Er was ook een journalist aanwezig. Binnenkort zal er 

een stukje te vinden zijn in de Wiezer. 

Voorleeswedstrijd 

Wat een feest in de hal van 

de school! De 

voorleeswedstrijd werd 

gehouden. Uit elke groep 

mochten er 2 leerlingen 

voorlezen en dat was erg leuk om naar te luisteren. En wat 

kunnen sommige kinderen al goed lezen! Zelfs in groep 1! 

Degene die naar de voorronde van de gemeente Wierden 

mag gaan is Naomi Klaassen uit groep 8. Heel veel succes! 

Voor foto’s klik hier. 

Sinterklaas 

Op vrijdag 5 december hopen we dat Sinterklaas ook bij ons 

op school komt. Denkt u eraan dat de gewone tijden voor een 

schooldag gelden? Groep 5 t/m 8 heeft ’s middags dus 

gewoon school. We maken er een mooie dag van met de 

kinderen. We doen met onze school mee aan het project van 

de NTR. We kijken dus het Sinterklaasjournaal en het is erg 

spannend! De pakjes voor pakjesavond lijken verdwenen te 

zijn! We hopen toch dat hij op 5 december de Sjaloomschool 

weet te vinden! Natuurlijk ben u als ouders/verzorgers ook 

welkom om Sinterklaas binnen te halen deze morgen. Tot 

half 10 duren de festiviteiten in de hal van onze school.             

Verkeersouder gezocht! 

Na 9 jaar verkeersouder te zijn, stop Yvonne Veneman na dit 

schooljaar. Haar jongste dochter gaat van school af en dan is 

het tijd om het werk over te dragen. We zijn heel erg blij met 

het werk dat Yvonne voor de school heeft verzet en we zijn 

op zoek naar iemand die dit zou willen overnemen na de 

zomervakantie. Wanneer u informatie wilt ontvangen over de 

inhoud van deze taak, kunt u bellen naar een van onze 

verkeersouders of even binnenlopen op school. 

Siny Hopster   574846 

Yvonne Veneman  577914 

Een meisje geboren! 

Juf Jenny die ons altijd helpt met 

kopieerwerk op maandag en 

vrijdag heeft een baby gekregen! 

Zij en Herman zijn erg blij met 

Anne. Het is een prachtig meisje, 

zoals u op de foto kan zien. We 

feliciteren juf Jenny en Herman 

van harte en wensen hen Gods 

Zegen toe met de opvoeding. 

Hun adres is: De Merel 41,  

7671 VZ in Vriezenveen. 

 

 

http://www.sjaloomschool.com/index/19/19/Fotoalbums.html
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 Belangrijke data  

 

26 nov.:  Contactavond groep 8 

5 dec.:  Sinterklaas op school 

8 dec.:  Gebedsgroep 

9 dec.:  Inloop Alles-in-1 

17 dec.:  Kerstviering bovenbouw om 19.00 uur 

18 dec.:  Kerstviering onderbouw in de klas 

22 dec.:  Start kerstvakantie  


