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Welkom 

Eind januari zijn Stella Schutte en Isa ten Hove jarig. Jullie 

worden 4 jaar en mogen voor het eerst naar de 

Sjaloomschool. Heel veel plezier toegewenst in groep 0! 

 

Geboren 

Er is een jongetje geboren in het gezin van Noa  

(groep 4) en Aron (groep 2) Keurhorst. Naut is geboren op 

woensdag 21 januari. Van harte gefeliciteerd en we wensen 

jullie Gods zegen toe bij de opvoeding. 

 

 Themaweek ‘Durf jij?’ 

Afgelopen week hebben we gewerkt over het thema  

‘Durf jij?’. Dit thema stond centraal bij alle christelijke scholen 

in Wierden. Er zijn verhalen verteld rondom dit thema. Zo 

hebben de kinderen kunnen luisteren naar verhalen over 

Esther en Daniel. Ook is het verhaal verteld van Jezus die over 

het water liep. Durven wij te vertrouwen op God?  

Tijdens de kerkdiensten aanstaande zondag zal ook dit thema 

centraal staan. Nog even goed om te vermelden: De Ichtus 

gemeente zal dit jaar nog niet aansluiten bij de themaweek. 

Het plan is wel om dit volgend jaar te doen. De Molukse kerk 

heeft dit jaar ook geen dienst die over de themaweek gaat. In 

de Dorpskerk zal alleen de tweede dienst in het teken staan 

van de themadienst. Deze dienst begint om 10.45 uur.   

 Passend Onderwijs: Hulpklas 

Binnenkort gaat op onze school de hulpklas weer van start. 

Deze hulpklas richt zich op kinderen uit groep 3 die net wat 

meer ondersteuning nodig hebben op taal/leesgebied. De 

hulpklas is een initiatief van de schoolverening. Van 

verschillende scholen zullen er dus kinderen op onze school 

komen om deel te nemen aan deze hulpklas. De hulpklas is er 

op maandagmorgen en woensdagmorgen. Afgelopen week is 

de kennismaking geweest met de desbetreffende ouders, 

kinderen en de leerkracht van de hulpklas.  

 

 Onderwijsassistent 

Vanuit onze vereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter 

is er geld ter beschikking gesteld om te voldoen aan de zware 

zorg binnen al onze basisscholen. Met dat geld hebben we 

per 2 scholen een onderwijsassistent kunnen aanstellen tot 

aan de zomervakantie. Bij ons zal op maandagmorgen, 

dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen juf 

Marloes van Brussel werken om extra ondersteuning te 

bieden in de groepen. Ook zal zij worden ingezet om de 

instroomgroep goed te begeleiden. Juf Marloes is afgelopen 

week begonnen en hieronder zal ze zichzelf nader 

voorstellen. 

 

 Even voorstellen: Juf Marloes 
Mijn naam is Marloes van Brussel. Ik ben 23 jaar oud en woon 

in Rijssen. In 2014 heb ik de opleiding pedagogiek aan de 

Christelijke Hogeschool Windesheim afgerond. Sinds deze 

week ben ik als onderwijsassistent werkzaam binnen de 

Vereniging scholen met de Bijbel Wierden-Enter. Tot de 

zomervakantie ben ik op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmorgen te vinden op de Sjaloomschool. Op 

woensdagmorgen ben ik werkzaam op de Akkerwal. Mijn 

werkzaamheden zijn vooral het assisteren van de 

leerkrachten en het begeleiden van kinderen met specifieke 

leerbehoeften. 

 

 Koelkast voor het overblijven 

Wij kregen de vraag of kinderen die eten voor het overblijven 

meenemen naar school ook gebruik kunnen maken van een 

koelkast. Dat kan zeker! In het computerlokaal, boven, staat 

een grote koelkast waar kinderen hun eten in kunnen doen, 

zodat alles lekker en vers blijft!  
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Strategisch beleid 

In mei van dit jaar gaan we met het team kijken naar de 

toekomst van de Sjaloomschool. Dat doen we eens per 4 jaar 

en alle afspraken en ideeën komen te staan in een 

meerjarenbeleidsplan. De schoolvereniging geeft ons voor die 

ideeën richting in de vorm van een strategisch beleidsplan en 

dat zijn de kaders waarbinnen we onze eigen koers kunnen 

bepalen. Voor een filmpje van het strategisch beleidsplan van 

de vereniging, klik hier. 

 

Open huis, welkom! 

Vrijdag 30 januari houden we open dag voor nieuwe ouders 

en leerlingen. U kunt komen kijken van 10.00 tot 12.00 uur. 

Ook zaterdag 31 januari is er gelegenheid om te komen 

kijken. Dan van 10.00 tot 13.00 uur. Zoals al eerder 

aangegeven, mag u uw kind opgeven in het jaar dat hij/zi j  

3 jaar wordt. Dus kinderen die geboren zijn in 2012 kunnen al 

worden opgegeven. Daarnaast natuurlijk kinderen die in 2011 

geboren zijn en dit jaar nog 4 jaar worden. 

 

 

 Rekenmethode 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, blijven we ons als 

Sjaloomschool ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld door 

meer handelingsgericht te gaan werken (kijken naar wat de 

kinderen nodig hebben), maar ook door de Vreedzame 

School als aanpak binnen de school in te voeren.  

Ook zijn we druk bezig met ons rekenonderwijs. We zitten als 

team in een traject waarbij we ons oriënteren op het 

nieuwste rekenonderwijs en een nieuwe rekenmethode 

hoort daar ook bij. Vanaf volgend schooljaar starten we met 

een nieuwe rekenmethode. Welke dat wordt, is nog niet 

helder. Dat zijn we nu met elkaar aan het onderzoeken. 

Mocht er meer bekend zijn, dan leest u daarover in onze 

nieuwsbrieven. 

 

 

 

 

Naschoolse activiteiten 

Als Sjaloomschool willen we kinderen in de wijk en directe 

omgeving in aanraking brengen met naschoolse activiteiten. 

Dit zijn activiteiten waarbij kinderen zich kunnen ontplooien 

op het gebied van o.a. cultuur, muziek en creativiteit.  

Met het programma dat we aanbieden, willen we kinderen 

laten kennismaken met nieuwe of andere vormen van 

vrijetijdsbesteding. We willen daarbij een aanzet geven tot 

talentontwikkeling en de ontwikkeling van sociale 

vaardigheden.  

Een aantal keer per jaar kunnen kinderen in circa 6 lessen 

ontdekken wat ze zelf leuk vinden. De Sjaloomschool werkt 

samen met diverse aanbieders in de gemeente Wierden en 

daar buiten. Hierdoor kunnen de kinderen kennismaken met 

verschillende activiteiten zonder directe verplichtingen te 

hebben aan een vereniging of instantie. Ook proberen we de 

kosten zo laag mogelijk te houden, zodat deze activiteiten 

voor iedereen bereikbaar zijn. 

 

Binnenkort kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 starten met 

een workshop ‘Programmeren’. De kinderen leren op een 

eenvoudige manier de computertaal te begrijpen. Er staan 

nog meer activiteiten in de planning. Zodra deze definitief 

zijn, ontvangt u hierover een brief. Deze zal worden 

meegegeven aan de kinderen die in de doelgroep vallen. 

 

Belangrijke data  

25 jan.:   Themadienst in de kerk 

30 jan.:  Open huis van 10.00 tot 12.00 uur 

31 jan.:  Open huis van 10.00 tot 13.00 uur 

2 feb.:  Weekopening 

6 feb.:  Spel & Boekenplan gr 1. Om 8.30 uur  

                              de materialen inleveren. 

10 feb.:  Studiemiddag: Alle leerlingen vrij 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YNxBSjXvrps

