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 God roept! 

Tijdens de weekopening van maandag 21 september 

bespraken we met de kinderen het thema ‘God roept!’. In de 

Bijbel zijn hier duidelijke voorbeelden van te vinden, zoals bij 

Daniel en bij Noach. God vertelt ons ook vandaag de dag wat 

we wel en niet kunnen doen.  

 

Groep 4-5 heeft een eigen filmpje gemaakt op het lied  

‘U bent de God die roept’ van Sela. Klik hier voor het filmpje. 

 

U bent de God die roept,  

mijn hart en leven zoekt,  

die mij gevonden heeft;  

het eeuwig leven geeft. 

 

Als aan U toegewijd, 

mijn hart en mond belijdt:  

Ja, Jezus is mijn Heer;  

dan kniel ik voor U neer. 

 

Ik heb jou gekozen,  

opgedragen om mijn weg te gaan.  

In Mij blijvend vrucht te dragen,  

ga dan in mijn Naam. 

 

Heer, wij zeggen ja en amen,  

brengen U daarvoor de eer.  

Wij belijden allen samen;  

Jezus onze Heer. 

 

Mijn Jezus, geef mij kracht,  

als ik uw hulp verwacht;  

voltooi in mij uw werk  

en maak in zwakheid sterk. 

 

Als U mijn wegen leidt, 

in moeite en in strijd, 

houd ik gelovig stand; 

Heer, neem me bij de hand. 

 

Blijf in mijn liefde, alle dagen; 

in liefde voor elkaar. 

Wat je de Vader ook wilt vragen, 

vraag het in mijn Naam.  

 

Klassennieuws 

Gisteren hebben alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 u via de 

mail op de hoogte gebracht van zaken die in de klassen 

spelen. Af en toe krijgt u een mail met daarin de laatste 

nieuwtjes om zo nog beter op de hoogte te zijn. Dit idee 

kwam naar voren uit het ouderpanel vorig schooljaar. Het 

volgende klassennieuws komt op 1 december 2015. 

 

Dierendag 

Vanmorgen stond de school in het teken van dierendag. Een 

groot aantal dieren stond opgesteld om te bekijken. Er waren 

zelfs 2 ‘gekke’ dierenartsen die de dieren kwamen keuren. 

Voor een impressie van de morgen, klik hier voor het filmpje. 

Ouders en andere begeleiders, bedankt voor het begeleiden 

van de dieren! De kinderen hebben er van genoten! 

 

 Informatieavond groep 8 

Maandag 5 oktober houden we de jaarlijkse informatieavond 

voor ouders van kinderen uit groep 8. Groep 8 is een heel 

specifiek jaar, want we gaan op zoek naar een vervolgschool 

die het best bij uw kind past. De uitnodiging heeft u inmiddels 

per mail ontvangen. De inloop is om 19.15 uur, om 19.30 uur 

beginnen we.  

 

 Leerlingen van groep 1, 2 en 3 vrij 

Zoals u al in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, is er 

dinsdagmiddag 6 oktober een studiemiddag voor de 

leerkrachten van de groepen 1 t/m 3. Deze middag zullen zij 

meer leren over het voeren van kindgesprekken met jonge 

kinderen. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zijn deze 

middag dus vrij. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1zog-y641AM
http://www.magisto.com/album/video/Ii0pXkJPCAYsLjEEDmEwCXp_?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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 Handbaltoernooi groep 8 

Groep 8 doet woensdag 7 oktober mee met het 

schoolhandbaltoernooi in sporthal ’n Dikken. U bent van 

harte welkom om de teams aan te moedigen. Veel plezier en 

succes gewenst! 

  Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek staat weer op het punt van beginnen. 

Het thema is dit jaar ‘Raar maar waar’. Woensdag 7 oktober 

geven we met elkaar de aftrap in de hal van de school. Daar 

hoort natuurlijk ook een lied bij die we gaan oefenen. Klik 

hier om het lied te beluisteren. 

 

Verder houden we op 

woensdag 14 oktober de 

jaarlijkse kleedjesmarkt. 

Kinderen mogen oude 

boeken/tijdschriften meenemen naar school om te verkopen. 

Zo worden oude boeken nog eens hergebruikt. Ouders en 

belangstellenden zijn welkom om op school te komen en dat 

geldt natuurlijk ook voor de kinderen van groep 1 die vrij zijn. 

Komt gerust even langs. De brief voor opgave ziet u snel 

tegemoet.   

 

Actie Reterink Kinderboekenweek 

In aansluiting op het bericht van de Kinderboekenweek, 

Reterink houdt een actie voor scholen. Wanneer kinderen/ 

volwassenen of andere bekenden een kinderboek kopen 

tijdens de Kinderboekenweek, dan kunnen ze de kassabon bij 

school inleveren. Als school mogen we alle bedragen van de 

bonnen bij elkaar optellen en voor 20% van dit bedrag gratis 

boeken uitzoeken. Dus.. mocht u boeken kopen tijdens deze 

week, het bonnetje mag ingeleverd worden bij juf Saskia of 

de leerkracht van uw kind. Op die manier heeft de 

Sjaloomschool ook nog iets aan uw aankoop.  

 

   

Inloop Alles-in-1 

Dinsdag 13 oktober bent u van harte welkom om na 

schooltijd bij ons op school te komen. De groepen 4 t/m 8 

laten zien waar ze de afgelopen periode over hebben 

gewerkt. Groep 7 en 8 zijn aardrijkskundig bezig geweest met 

Afrika, Azië en Amerika, Antarctica en de oceanen, terwijl 

groep 5/ 6 bijvoorbeeld bezig is geweest met de 

Middeleeuwen. In groep 4/ 5 heeft groep 5 gewerkt over 

Nederland en groep 4 heeft zich verdiept in het thema ‘Waar 

is het?’. Vanaf 15.30 uur tot 16.15 uur bent u welkom in de 

klassen. 

 

 

Ouderpanel 

Woensdag 14 oktober wordt de eerste ouderpanelavond 

gehouden van dit schooljaar. We hebben het met elkaar over 

de volgende onderwerpen: 

- Contacten school-ouders                 - Zorg en onderwijs 

- Gebouw/Plein   - Identiteit 

- Pedagogisch klimaat: sfeer/regels 

Bovenstaande onderwerpen zullen steeds terugkomen 

tijdens de ouderpanelavonden. De betreffende gezinnen 

krijgen een uitnodiging. Alle gezinnen komen eens per drie 

jaar aan de beurt.  

Hoofdluis 

Op dit moment hebben we last van luizen in de school.  

De betreffende groepen worden regelmatig gecontroleerd. 

We willen vragen of u ook thuis wilt blijven controleren en 

kammen. Mocht u luizen aantreffen, wilt u dit doorgeven aan 

de leerkracht van uw kind(eren)? Alleen op die manier 

kunnen we de boel onder controle krijgen. 

De luizenouders zijn nog op zoek naar versterking. Heeft u 

tijd, dan kunt u zich opgeven bij Jacqueline Dollen  

(tel 574711). Er is niet alleen hulp nodig voor de maandagen 

naar de vakanties. Ook op andere momenten wordt er op 

luizen gecontroleerd. Alle hulp is welkom! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAElk6S2gZg
https://www.youtube.com/watch?v=fAElk6S2gZg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3a8_OmmcgCFUo4FAoddI4EFA&url=http%3A%2F%2Fwww.grotebroer.com%2Fprojecten%2Fliteratuur-theater-digitale-media%2Fkinderboekenweek-2015%2F&psig=AFQjCNGMoFpuociVbwYuOi4cdAs1SMEZsw&ust=1443515079386411
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Meeleven 

Het gaat naar omstandigheden goed met meester John. 

Anderhalve week na de operatie mocht hij weer naar huis 

gaan. Nu is hij rustig aan het herstellen. De uitslagen zijn 

gelukkig ook positief. Dat geeft moed voor de toekomst! 

 

Juf Wies 

Juf Wies zal af en toe op school komen. We beginnen met 

twee keer per week 2 uur. We proberen dit uit te breiden, 

mits het goed blijft gaan. Juf Wies zal ondersteunende 

werkzaamheden uitvoeren en niet voor de klas staan.   

Stagiaires 

Als Sjaloomschool hebben we een nauwe samenwerking met  

hogeschool VIAA (eerder GH) en het ROC. Regelmatig komen 

er studenten om ervaring op te doen. Dit schooljaar zullen 

Martijn van den Belt (groep 5-6 en groep 2), Margreet 

Nijenhuis (groep 1 en groep 3) stagelopen. Zij doen de Pabo 

in Zwolle. Marvin van der Veen (groep 4-5) en Lisanne Annink 

(groep 3) zijn begonnen met hun stage onderwijsassistent.  

Zij zullen waarschijnlijk na een half jaar naar een andere klas 

gaan om stage te lopen. 

Daarnaast loopt ook Lizan Haase stage bij ons op school.  

Zij verzorgt de gymlessen op vrijdag. Ze is in opleiding voor 

haar diploma bewegingsonderwijs. Tenslotte hebben we 

natuurlijk Margot Bergboer, zij loopt haar LIO-stage in  

groep 7. In een vorige nieuwsbrief heeft zij zich al even 

voorgesteld. 

Notulen MR-vergadering 

De notulen van de afgelopen MR-vergadering zitten bij deze 

nieuwsbrief. Ook kan je de digitale versie vinden van onze 

schoolgids. Deze is ook te vinden op onze website: 

www.sjaloomschool.com.  

Voor in de agenda 
Op woensdag 18 november komt de praiseband Rinon bij 

ons op school. Aan het begin van de avond wordt er voor 

ouders en kinderen (groep 1 t/m 8) van de Sjaloomschool een 

kidspraise georganiseerd. Het tijdstip krijgt u nog te horen. 

De toegang is gratis. Komt allen!  

Schoolgericht maatschappelijk werk 

Aan het eind van vorig schooljaar heeft het maatschappelijk 

werk een pilot gedraaid bij ons op school. Daarbij was 

Sjoertje Rijlaars Dam, onze maatschappelijk werker, een 

dagdeel aanwezig voor vragen. Vanuit de gemeente is het 

nog niet duidelijk hoe dit verder gaat. Toch wil Sjoertje dit 

alles een vervolg geven. De volgende middagen is ze 

aanwezig en houdt ze spreekuur. 

29-10-15 26-11-15 

12-11-15 10-12-15 

Ze is aanwezig van 11.00 tot 12.00 uur. Wees welkom! 

Klassenouders 

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor onze school. Ook is 

het prettig als ouders met organisatorische dingen helpen. Zo 

hebben we voor iedere klas een klassenouder die helpt ons 

zaken te regelen. Nog niet alle klassen zijn voorzien van een 

klassenouder. 

Het zijn van klassenouder omvat o.a. de volgende taken: 

- het regelen van vervoer in het kader van een te maken 

excursie. 

- het regelen van een attentie voor een ( langdurig) ziek kind 

of een zieke ouder. 

- hulpouders zoeken voor een activiteit, die plaats vindt in de 

groep. Een evt. verdere invulling van de rol van klassenouder 

gebeurt in overleg tussen de groepsleerkracht en 

klassenouder. 

 

Heeft u belangstelling voor deze taak, dan kunt u zich 

aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 

http://www.sjaloomschool.com/
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Week van de opvoeding  

De gemeente Wierden organiseert allerlei activiteiten in de 

week van de opvoeding. Deze week is van maandag 5 t/m 

zondag 11 oktober. In de bijlage vindt u een overzicht met 

data en activiteiten. 

Van onze verkeersouders 

Zoals u al heeft gemerkt, is het ’s morgens langer donker. 

Over een paar weken is het mogelijk dat uw kind in het 

donker naar school moet fietsen. Wij willen u er op attent 

maken om de verlichting van de fiets van uw kind(eren) te 

controleren of alles nog goed functioneert. Op school zijn 

lichtgevende hesjes te koop voor €1,50 per stuk.  

Op woensdag 18 november zal Veilig Verkeer Nederland bij 

ons op school komen om de fietsen van de leerlingen (groep 

5 t/m 8) te controleren.  

Tevens zien wij dat er rondom de school regelmatig op 

verkeerde plaatsen wordt geparkeerd. Soms worden ook de 

eenrichtingsweg en gele strepen genegeerd. Rijd met de klok 

mee rondom de school, parkeer op de daarvoor bestemde 

plaatsen en zet uw kind af bij de afzetzone aan de Abraham 

Kuyperstraat of voor de garageboxen aan de Adm. de 

Ruiterweg. Dit voor de veiligheid van uw eigen kinderen. 

 

Groet, 

Jacqueline Dollen en Siny Hopster  

Belangrijke data  

 

5 okt.:  Informatieavond voor ouders groep 8 

6 okt.:  Lln gr 1, 2 en 3 ’s middags vrij i.v.m.  

                              studiemiddag 

7 okt.:  Handbaltoernooi groep 8 

8 okt.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

12 okt.:  Weekopening 

13 okt.:  Inloop Alles-in-1 tot 16.15 uur 

14 okt.:  Ouderpanelavond voor genodigden 

19 okt.:  Start herfstvakantie 

Hope 4 kids: Gastgezinnen gezocht 

Roemeense kindertehuizen zitten vol....  kinderen tussen de 5 

en 18 jaar, afgestaan in hun jonge leven… liefde en aandacht 

kennen ze niet… Ogen die dof zijn, waar geen leven meer in 

zit… Er zijn nog veel kinderen die op zoek zijn naar een 

gastgezin, een plekje waar iemand echt van hen houdt! Wie 

geeft hen vanaf komende zomer elke zomer (en evt. kerst) 4 

weken een warm thuis? Ook 'oudere' kinderen boven de 9 

jaar zoeken dringend naar een plekje!  We zoeken nieuwe 

gastgezinnen die één of twee kinderen een thuis willen 

geven. We verwachten niet dat gastgezinnen allerlei 

activiteiten en dagjes uit organiseren, maar vooral dat ze 

liefde en aandacht geven en een kind uit een kindertehuis het 

gezinsleven laten ervaren. Nieuwe gastgezinnen worden 

gekoppeld aan een ‘buddy’, die waar nodig begeleiding biedt. 

U kunt een voorkeur voor leeftijd en geslacht opgeven bij het 

intakegesprek, wij proberen daarna een zo goed mogelijke b 

match te maken tussen gastgezin en het Roemeense kind.  

Neem eens een kijkje  www.hope4kids.nl, 

www.facebook.com/Hope4KidsNL of mail/bel vrijblijvend 

naar:   

 

Jenny Nieuwenhuis  

06-51453759   

info@hope4kids.nl   


