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 Start van het schooljaar 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! We hebben alle 

kinderen afgelopen maandag mogen begroeten. Gelukkig 

mochten we iedereen weer terug zien.  

Het is niet vanzelfsprekend dat je elkaar na een periode van 

zes weken vakantie mag ontmoeten. Dat is ook deze zomer 

pijnlijk duidelijk geworden. Voor de één is het iets dat op 

afstand gebeurt, maar voor een ander komt het heel erg 

dichtbij.  

Juist dan mogen we weten dat God bij ons is, wat we ook 

doen of meemaken. We bidden dan ook dat Hij ons wil 

helpen het komende schooljaar.  

 

Heerser over alle dingen 

God van de oneindigheid 

van Uw liefde wil ik zingen 

buigen voor Uw majesteit 

Eeuwen komen, eeuwen gaan 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan 

Uw Naam weerklinkt door het heelal 

'Die was en is en komen zal' 

 

Tekst: Matthijn Buwalda 

 

 

Welkom! 

Bij een start van een nieuw schooljaar horen ook nieuwe 

gezichten! In groep 1 zijn een aantal kinderen gestart en we 

willen jullie van harte welkom heten. Valerius Kornet,  

Jurre Lohuis, Noa Maulany, Emmely Abdulmasih, Job Lubbers, 

Martien Nijhoff en Leanne Dollen zijn begonnen. Ook is 

Josefien Weijma begonnen in groep 2 en Sanna Kayalar in 

groep 5. Heel veel plezier bij ons op de Sjaloomschool! 

Veel ouders zijn al op school binnen geweest de afgelopen 

week. Fijn om elkaar weer te ontmoeten! Wilt u met ons 

praten over uw kind of wilt u bijzonderheden aan ons 

doorgeven? Graag na 12.00 uur of 15.30 uur, dit komt ten 

goede aan een rustige start van een dagdeel in elke groep. 

Geboren 

Bij de familie Maulany is op 17 juni een meisje geboren. Ze 

heet Sophia. Noa (groep 1) is erg trots op haar zusje.  

Op 12 juli is bij de familie Lubbers een jongen geboren. Zijn 

naam is Wouter. Evelien (groep 4) en Maureen (groep 1) zijn 

grote zus geworden.  

 

En bij meester Lourens is ook een dochter geboren op 

donderdag 31 juli. Alles gaat gelukkig goed. Haar naam is 

Merle.  

We feliciteren alle gezinnen van harte en Gods Zegen 

toegewenst bij de opvoeding. 

Luizencontrole 

Afgelopen maandag zijn we gestart met de luizencontrole. 

We doen dit na elke vakantie. Hiervoor zijn we dringend op 

zoek naar vaders en moeders die ons kunnen helpen. 

Afgelopen maandag is een deel van de groepen 

gecontroleerd en aanstaande dinsdag gaan we ermee verder. 

We hopen dat er genoeg hulp bij komt. Tot op heden zijn er 

geen luizen aangetroffen. Mocht u zich willen aanmelden als 

luizenouder, dan kan dat op school of bij Jacquelien Dollen. 

(tel:574711) Ook zien we, dat nog niet alle luizenzakken weer 

meegegeven zijn naar school. Graag zien we z.s.m. alle jassen 

weer in de daarvoor bestemde zakken hangen. Kinderen die 

starten krijgen natuurlijk een nieuwe luizenzak van school. 

 

 

  Informatiekalender  

Maandag is de informatiekalender meegegaan naar huis. 

Daarin kunt u alle belangrijke data vinden die het aankomend 

schooljaar voorbij komen. Wilt u deze informatie goed 

doorlezen? We hebben meteen al een verandering die we u 

door moeten geven.  

 

 

tel:574711
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Wijzigingen 

Voor de zomervakantie is het schoolkorfbaltoernooi niet door 

gegaan i.v.m. slecht weer. Deze zal worden ingehaald op 

maandag 8 en dinsdag 9 september 2014. Dit geldt voor de 

huidige groepen 6 en 7.  

Op maandag 8 september stond de informatieavond gepland. 

Die kan om bovenstaande reden helaas niet doorgaan. De 

informatieavond zal nu gehouden worden op donderdag  

11 september. 

 

In de zomervakantie kwamen we tot de ontdekking, dat de 

data van de koffie-ochtenden niet in de jaarkalender zijn 

opgenomen. Ondertussen was het drukken van de kalenders 

al in volle gang. Om die reden geven wij u nu via de 

nieuwsbrief de data door voor het komende schooljaar. De 

koffie-ochtend is een moment om elkaar te ontmoeten en bij 

te praten. Van half 9 tot kwart over 9 staat er koffie klaar in 

de hal van de school. 

 

Maandag 6 oktober 2014 

Dinsdag 18 november 2014 

Woensdag 11 februari 2015 

Donderdag  16 april 2015 

Vrijdag 5 juni 2015 

Schrijft u bovenstaande data zelf in de jaarkalender? Dank 

hiervoor! Mochten er meer wijzigingen zijn, dan zal dit 

gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. 

 De Vreedzame School 
Vorig schooljaar heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met 

een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling bij 

kinderen. Naar aanleiding van het onderzoek dat juf Marloes 

heeft uitgevoerd, zijn we op zoek gegaan naar een methode 

die bij onze leerlingen en bij ons past. Vanaf dit schooljaar 

starten we met de methode ‘De Vreedzame School’. Om 

goed te kunnen starten heeft het team in de laatste 

vakantieweek al een cursusochtend gehad. In de bijlage van 

deze nieuwsbrief kunt u informatie vinden en kunt u een 

filmpje bekijken waar onze kinderen de hoofdrol in spelen. 

Fietspuzzeltocht 

Inmiddels heeft u een uitnodiging gekregen voor de 

fietspuzzeltocht van vrijdag 29 augustus. We hopen dat er 

veel ouders en kinderen mee zullen fietsen. Denkt u eraan 

om u op te geven? Tot en met dinsdag 26 augustus kunt u dit 

doen bij de leerkracht van uw kind. Heeft u de brief niet 

ontvangen, vraagt u dan alsnog even op school om een 

exemplaar.   

De ouderraad verzorgt de catering ( patat, broodje kroket 

enz.) Dit uiteraard tegen een vriendelijk prijsje.  

De opbrengst van deze dag gaat naar de kas van de 

ouderraad. Kunt u niet mee fietsen, dan bent u toch welkom 

op het schoolplein. Er zijn nl. ook diverse activiteiten rondom 

school voor de kinderen.       

Even ter herinnering: de start is tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

Gebedsgroep 

Iedere tweede maandag van de maand komt in onze school 

de gebedsgroep bij elkaar. Dit is een kleine groep ouders die 

samen met iemand van het personeel vanaf 13.30 uur bij 

elkaar komt in de lerarenkamer. We gaan dan bidden voor de 

kinderen, de leerkrachten, de school en dingen die door de 

kinderen zelf zijn aangedragen. De een doet dit hardop, de 

ander in stilte. Ook u bent van harte welkom. Het duurt 

meestal een klein half uurtje. De komende data voor de 

gebedsgroep zijn: 8 september 2014, 20 oktober 2014, 10 

november 2014 en 8 december 2014. 

 Belangrijke data  

 

29 aug.:  Fietspuzzeltocht 

1 sept.:  Weekopening 

8 sept.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

8 sept.:  Schoolkorfbaltoernooi groep 6 en 7 

9 sept.:  Schoolkorfbaltoernooi groep 6 en 7 

11 sept.:  Informatieavond voor ouders gr 1 t/m 7 

17 sept.:  Studiedag, alle leerlingen vrij 


