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 Dankdag 

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 

Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 

Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 

door te sterven aan het kruis. 

Ik zie nu Zijn tranen 

en zie nu Zijn wonden. 

Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 

Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 

Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 

 

Ik ben zo dankbaar Heer, 

voor wat U heeft gedaan 

En heel mijn hart aanbidt 

Uw heilige naam 

En Heer ik houd van U, 

want U hield eerst van mij. 

Uw liefde tilt mij op 

en maakt mij vrij. 

(Lied: Opwekking 580) 

 

Welkom  

We mogen weer 3 nieuwe vrolijke gezichten begroeten bij 

ons op school. Fay Maassen van den Brink is op 15 oktober 4 

jaar geworden. Je bent inmiddels al begonnen op school.  

Boaz Bremmer wordt op 29 oktober 4 jaar en Deborah 

Schotpoort op 1 november. Heel erg veel plezier bij ons op de 

Sjaloomschool. 

 

 Koffieochtend 

Maandag 6 oktober werd de eerste koffieochtend gehouden 

van dit schooljaar. Het was goed om elkaar weer te 

ontmoeten. Dinsdag 18 november wordt de volgende 

koffieochtend gehouden. Bent u er ook bij? 

 

 

Schrijversfestival groep 7 

Dinsdag 7 oktober zijn we naar de bieb geweest en daar 

hebben we Chris Vegter ontmoet. Hij vertelde ons hoe hij 

inspiratie opdoet om een boek te schrijven. Hij heeft ook een 

tijd gehad dat hij boeken haatte. Hij kon tijdens de leesles de 

beste smoesjes verzinnen! Ook heeft hij gitaar gespeeld en 

dat liedje heette: de kinderboekenboogie, hij zei: doe je oren 

maar dicht want ik kan echt geen gitaar spelen. Kortom het 

was superleuk! 

 

En hij had een koffer vol met spullen waar hij boeken mee 

kan schrijven of verzinnen. 

En hij had een groot dik boek mee maar het was geen 

gewoon boek,  maar een boek waar je geheimen in kunt 

leggen als je schrijver bent. En hij vertelde verhalen van dat 

hij vroeger op een boerderij woonde. En dat er toen een 

overstroming kwam. En hij vertelde ons nog een verhaal over 

hemzelf maar hij heette toen Bas. En hij werd gepest met 

allemaal scheldwoorden. Omdat hij vuurrood haar had. 

En hij was toen we bij de bieb waren een beetje nat van 

zweet zo spannend waren zijn verhalen. 

 

De kinderen vermaakten zich en vonden het erg leuk. 

Sommige vonden het spannend om hem te ontmoeten. 

Sommige vonden het gewoon normaal. Hij maakte vaak 

geintjes soms over zichzelf en soms ook over ons. Hij zij ook 

nog dat wij de eerste groep waren die echt goed meededen 

met het liedje kinderboogieboogie.  

Gemaakt door: Lyanne  , Renske en Talitha. 

  

  

  

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DjK7HRpPno
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Kleedjesmarkt 
We mogen terugkijken op een 
geweldige kleedjesmarkt. De 
hele school was in 
feeststemming en er zijn veel 
boeken verkocht en gekocht. 
De voorleeswedstrijd wordt 
gehouden op 20 november. Dan 
mogen er 2 kinderen per klas 
een stuk voorlezen in de hal van 
de school. De voorrondes 
hiervoor worden in de klas         
gehouden. 

 
   

 Inloop Alles-in-1 

Wat goed om te zien dat er zoveel 

belangstelling was bij de inloop van 

Alles-in-1. De kinderen hebben vol 

trots de werkstukken kunnen laten 

zien. De volgende inloop is op 

dinsdag 9 december. Ook dan bent u 

allen van harte welkom. 

 

 

Luizencontrole 

Na de herfstvakantie is er weer een luizencontrole geweest. 

Er zijn enkele (oude) neten aangetroffen, maar dat is geen 

reden om kinderen opnieuw te controleren. Wel willen we u 

vragen alert te blijven en zodra u merkt dat uw kind luizen 

heeft, dit te melden op school. Zo kunnen we met elkaar snel 

handelen. 

 

Studiemiddag leerkrachten groep 1 en 2 

Op donderdagmiddag 30 oktober hebben de leerkrachten 

van groep 1 en 2 een studiemiddag. De leerlingen van groep 

1 en 2 zijn deze middag vrij. 

 

Juf Saskia 

Het gaat goed met juf Saskia. De schouderoperatie is prima 

gegaan en nu komt het herstel er aan. U kunt haar weer 

halve dagen op school vinden en we hopen dat het snel 

helemaal beter gaat.                                                           

 

 Sunte Mart’n 

Op maandag 3 november is het Sunte Mart’n in de gemeente 

Wierden. Dat betekent dat alle leerlingen vrij zijn deze dag.   

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Voor 

informatie kunt u kijken op www.suntemartn.nl  

Dankdag  

Op woensdag 5 november is het Dankdag. Ook wij staan 

hierbij stil op school. We vieren dit gezamenlijk in de hal van 

de school. Het thema voor deze viering is ‘Genoeg te delen’. 

We zullen met elkaar liederen zingen over dit thema en het 

thema wordt, naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, 

uitgelegd. Tijdens deze viering wordt de jaarlijkse 

schoenendoosactie ook vast onder de aandacht gebracht. 

Meer informatie over deze actie volgt. 

Contactavonden 

Op maandag 10 en dinsdag 11 november houden we onze 

eerste contactavonden van dit schooljaar. We vinden het 

altijd erg belangrijk om met elkaar te praten over onze 

kinderen. Wanneer er grote zorgen zijn, trekken we natuurlijk 

eerder aan de bel en we hopen ook dat u ons als 

ouders/verzorgers weet te vinden. De contactavond is voor 

de leerlingen van groep 1 en 3 t/m 7. De leerkrachten van 

groep 2 gaan op huisbezoek. 

In de week van 4 november kunt u de uitnodiging met daarin 

het tijdstip verwachten. 

  

 

http://www.suntemartn.nl/
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 Belangrijke data  

 

30 okt.:  Studiemiddag, leerlingen gr 1 en 2 vrij 

3 nov.:  Sunte Mart’n, alle leerlingen vrij 

5 nov.:  Dankdag 

10 nov.:  Contactavond groep 1, 3 t/m 7 

11 nov.:  Contactavond groep 1, 3 t/m 7 

 


