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Informatie bij de dienst 

Aanstaande maandag zal om 11.00 uur de 
afscheidsdienst plaatsvinden. Groep 8 zal  
als groep naar de dienst gaan. Mochten er 
meer kinderen aanwezig zijn in de dienst, 
dan zijn die kinderen uitgenodigd om tijdens 
het zingen van het lied ’10 000 redenen’ naar 
voren te komen om dit lied uit volle borst 
mee te zingen. Meester John wilde dit graag. 
 

 

                

       Meester John de Jong 

Op 12 april 1966 werd meester John geboren in Wierden West aan de  
M.H Trompstraat. Vier jaar later zette hij zijn eerste stappen in de 
Sjaloomschool om zijn eigen basisschooltijd te beleven. Hij heeft hier mooie 
hoogtepunten beleefd, zoals het winnen van de beker bij het schoolvoetbal.  
De school en de wijk zijn altijd zijn school en zijn wijk gebleven. 
 
In 2001 kwam hij terug naar de Sjaloomschool, maar nu als meester. In de  
15 jaar dat hij hier heeft gewerkt, heeft hij veel voor onze kinderen en collega’s 
betekend. Elk kind datgene meegeven wat paste binnen zijn of haar 
mogelijkheden was zijn dagelijkse opdracht. Dat, samen met de liefde voor de 
kinderen die hij uitstraalde, maakte hem tot een unieke meester. 
 
 

Ook met ouders had hij een goede band, dat kwam door zijn humor, enthousiasme en laagdrempeligheid. 
Op de afscheidsavonden van groep 8 werd dat vooral zichtbaar door op een prachtige en humoristische 
manier de avond te begeleiden. 
 
We verliezen in John een bijzondere en fijne collega en meester. Het is onmogelijk te beschrijven wat voor 
lege plek hij achterlaat. Die plek zal nooit worden opgevuld. We zijn dankbaar dat we in hem mochten zien 
en voelen wat het vak van leerkracht inhoudt. Zijn liefde voor de kinderen, levenskracht en ondeugendheid 
zal ons altijd inspireren. 
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Paasviering, donderdag vrij 

Op woensdag 23 maart houden we onze Paasvieringen.  

Groep 1 t/m 4 houdt de Paasviering ’s morgens samen  

in de klassen. De groepen 5 t/m 8 zullen de Paasviering  

’s avonds in de hal van de school houden met ouders.  

We starten om 19.00 uur, een uitnodiging volgt nog. 

’s Morgens eindigen we de morgen met ons paasetentje  

in de klas. Rond 11.30 uur gaan we eten, dus we zijn  

gewoon om 12.15 uur vrij. Donderdag 24 maart zijn  

alle leerlingen vrij i.v.m. een werkdag zonder leerlingen  

van de leerkrachten. 

 

Belangrijke data  

23 mrt.: Groep 0 en 1 naar school i.v.m. Paasviering 
23 mrt.: Paasviering onderbouw in de klassen en  
                paasetentje 
23 mrt.: Paasviering bovenbouwgroepen in de hal om  
                19.00 uur 
24 mrt.: Werkdag zonder leerlingen, alle lln vrij 
25 mrt.: Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 
28 mrt.: Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 
30 mrt.: Techniekbus op school 
7 april.: Korfbaltoernooi voor groep 5 en 6 
8 april.: Korfbaltoernooi voor groep 5 en 6 
11 april.: Schoolvoetbaltoernooi 
12 april.: Schoolvoetbaltoernooi 


