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 Welkom 

Aankomende woensdag wordt Noud Perik 4 jaar. Vanaf dat 

moment mag hij ook bij ons naar groep 0. Van harte welkom, 

Noud! We wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op school.   

 

 

Ouderpanel 

Op woensdag 25 mei hebben we met een groepje 

ouders/verzorgers bij elkaar gezeten om inhoudelijk te 

spreken over ons onderwijs. Wat fijn om op deze manier 

input te krijgen en te horen wat er goed gaat/beter kan. 

Volgende schooljaar krijgen deze avonden weer een vervolg. 

De geplande data komen op de schoolkalender, maar ook in 

de nieuwsbrieven te staan.  

 

 Screening 

De screeningsweken zijn weer bezig. De bevindingen zullen 

op 4 en 5 juli, tijdens de laatste contactavonden, met u 

worden gedeeld. Als Sjaloomschool gebruiken we de 

toetsgegevens vooral om te kijken wat er al goed gaat. 

Daarnaast kunnen we ook zien wat een kind nog moeilijk 

vindt. Dat doen we door de gemaakte stof te analyseren.  

Aan de hand van de uitkomsten van de analyse worden weer 

nieuwe groepsplannen gemaakt voor volgend schooljaar, 

zodat de nieuwe leerkracht meteen goed voorbereid aan de 

slag kan! 

 

Wandelvierdaagse 

Aankomende week start de wandelvierdaagse. Heeft u zich 

nog niet ingeschreven, dan kan dit nog op de onderstaande 

momenten bij sporthal ‘n Dikken: 

Vrijdag 3 juni van 18.30 – 19.30 uur 

Maandag 6 juni van 18.30 – 19.30 uur 

 

Op de avonden zelf kan ook nog worden ingeschreven vanaf 

18.00 uur. 

Gebedsgroep 

Donderdag 9 juni komt de gebedsgroep voor het laatst bij 

elkaar voor de 

zomervakantie. De 

gebedspunten die de 

kinderen aandragen 

worden hiervoor gebruikt. 

U bent welkom om met 

ons mee te doen! 

 

Koffieochtend  

Op vrijdagmorgen 10 juni staat de koffie klaar! De school 

staat op deze morgen van 8.30 tot 9.15 uur open voor een 

lekker kopje koffie (of thee). Er is gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. U bent van harte welkom! 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Op maandag 13 juni hebben we als team een studiedag.  

Alle leerlingen zijn deze maandag vrij. Dinsdag 14 juni is er 

gewoon weer school en hebben we een extra leuke dag. De 

groepen 1 t/m 6 gaan namelijk op schoolreis! Zie ook de 

informatie verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Zwangerschapsverlof juf Marloes 

Vanaf dinsdag 7 juni gaat juf Marloes met 

zwangerschapsverlof. We wensen je een hele goede tijd toe, 

juf Marloes! 

Juf Wies zal vanaf dat moment iedere maandag en dinsdag 

voor de groep komen. Voor de overige dagen hebben we 

William Beltman benoemd tot de zomervakantie. Hij zal op 

woensdag, donderdag en vrijdag les geven aan groep 5-6.  

 

Juf Marieke zal op vrijdag dus niet meer lesgeven aan groep 

5-6, omdat we de rust zoveel mogelijk willen bewaren.  

Er zijn anders 3 leerkrachten in de groep. Juf Marieke zal 

iedere vrijdagmorgen lesgeven aan groep 1 i.v.m. de 

revalidatie van juf Saskia. 
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Even voorstellen: meester William 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is William Beltman. Vanaf 
15 juni zal ik de woensdag, 
donderdag en vrijdag lesgeven in 
groep 5/6. Hier heb ik erg veel zin in. 
Even kort wat informatie over mijzelf:  
Ik ben 24 jaar oud, kom uit Rijssen en 
heb vorig jaar mijn PABO-diploma 
gehaald. Momenteel val ik in op veel 
verschillende scholen in de regio 
Twente. 
  
Naast mijn werk heb ik ook nog 1 
grote hobby en dat is volleybal. Dit 
doe ik nu zo’n 15 jaar met veel plezier. 
Ik hoop tot aan de zomervakantie met heel veel plezier 
binnen de Sjaloomschool te werken. 
Dit was even kort wat informatie over mijzelf, heb je nog 
vragen.. Stel ze gerust. 
 
Groeten, 
William Beltman 
 
 

Workshop Ratjetoe 

Vandaag werden er workshops gegeven in groep 0, 1 en 2 
naar aanleiding van de workshop Ratjetoe. Groep 2 is aan het 
dansen geslagen en u kunt hier klikken om het filmpje te 
bekijken. 
 
Daarnaast zijn we gestart met een project in samenwerking 
met de Botterhof. Om de week gaat er een groepje kinderen 
uit groep 2 naar de Botterhof om spelletjes te doen met 
ouderen. Zo zijn we als school ook betrokken bij de oudere 
mensen in de buurt. 
 

 

Reshare 

We willen alle ouders/verzorgers die kleding hebben 
ingezameld enorm bedanken! Er is maar liefst 520 kg aan 
kleding opgehaald. Op een later tijdstip krijgen we te horen 
om hoeveel geld het gaat.  
 
Groep 8 heeft even geholpen om alle zakken naar de 
container te verplaatsen. 
 

 
 
 

Schoolreisje groep 1 t/m 6 

De schoolreisjes staan weer voor de deur! Hieronder valt te 

lezen waar onze groepen naar toe gaan. Ook de vertrek- en 

aankomsttijden kunt u vinden. In een aparte brief zullen 

details worden aangegeven. Alle groepen gaan per bus op 

schoolreis. In het verleden gingen we eens per 2 jaar met de 

bus. Vanaf nu zal dat ieder jaar zijn. 

Alle leerlingen komen deze dag gewoon om 8.30 uur op 

school. 

De vertrektijden met de bus zijn als volgt: 

groep 1 en 2         9.15 uur naar Hof van Eckberge 

groep 3 en 4         8.45 uur naar paleis het Loo en   

                           Julianatoren 

groep 5 en 6         8.45 uur vertrek naar Avonturenpark  

                            Hellendoorn. 

In de hal van de school (of op het plein bij mooi weer) is er 

koffie en thee te krijgen voor ouders die de tijd moeten 

overbruggen.    

De aankomsttijden met de bus zijn als volgt: 

groep 1 en 2          15.30 uur 

groep 3 en 4          16.30 uur 

groep 5 en 6          16.30 uur 

https://www.youtube.com/watch?v=aDULYsIej_I&feature=youtu.be
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TSO en schooltijden 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er dit 

schooljaar een aantal zaken zijn veranderd bij het overblijven. 

Zo eten de kinderen van groep 4 t/m 8 in een klas met de 

leerkracht en gaan de kinderen om half 1 naar buiten. We 

merken dat dit heel fijn is voor alle partijen en dat we daar 

heel tevreden over zijn.  

We merken ook dat de tijd tussen de middag erg lang is.  

De kinderen hebben na het eten nog een uur om te 

overbruggen. Het zou voor de kinderen prettig zijn als die tijd 

korter wordt. Binnen het team hebben we hier over 

gesproken, maar ook tijdens ouderpanelavonden en in een 

bijeenkomst met de overblijfouders is hierover gesproken. 

Daarbij kijken we: wat is goed voor onze kinderen? 

We onderzoeken op dit moment of we onze schooltijden 

moeten aanpassen. De middag zal in dat geval om 13.15 uur 

beginnen en eindigen om 15.15 uur. Uiteraard willen we ook 

graag weten wat u als ouders/verzorgers hier van vindt. 

Binnenkort kunt u een mail verwachten met daarin een korte 

enquête. Naar aanleiding van deze uitkomsten zullen we een 

beslissing nemen. Hierover wordt u uiteraard geïnformeerd. 

Op dit moment is nog geen sprake van een continurooster, 

om toch een indruk te krijgen van de belangstelling, zal ook 

daar een vraag over worden gesteld tijdens de enquête.      

Schoolkamp groep 8, gr 0, 1 en 2 vrij!  

Op woensdag 22 juni vertrekt onze groep 8 op schoolkamp 

naar Giethoorn. De kinderen hebben er nu al zin in! Voor u 

als ouders is het goed om te weten dat de kinderen van 

groep 0, 1 en 2 vrij zijn tijdens de dagen van kamp. Het gaat 

om woensdag 22 juni, donderdag 23 juni en vrijdag 24 juni. 

De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan gewoon naar school. 

Belangrijke data  

6 juni.: Inspectiebezoek 

7 juni.: Start wandelvierdaagse 

9 juni.: Gebedsgroep om 13.30 uur in de school 

10 juni.: Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur 

13 juni.: Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

14 juni.: Schoolreisjes voor groep 1 t/m 6 

Oproep Vakantie Bijbelclub  

In de bijlage kunt u een oproep vinden over de Vakantie 

Bijbelclub die wordt gehouden in de laatste week van de 

zomervakantie.  

 

Alpe d’Huzes en sponsorloop 

Afgelopen week werd het grote evenement Alpe d’Huzes 

gehouden. Een sportief evenement waarbij geld wordt 

opgehaald voor KWF kankerbestrijding. Ook de moeder, zus, 

zwager en nichtje van meester John deden mee. Juf Saskia is 

met de oudste dochter van meester naar Frankrijk gegaan om 

de familie aan te moedigen. Wat hebben ze het ontzettend 

goed gedaan! Als school zijn we trots op hun sportieve 

prestatie. 

 

Als school vieren we binnenkort onze schoolfeestdag. Tijdens 

deze dag organiseren we een sponsorloop en het geld wat we 

hiermee binnen brengen zal ten goede komen aan een goed 

doel dat strijdt tegen kanker. Welk doel het precies gaat 

worden is nog niet bekend. Meer informatie over de 

sponsorloop volgt nog, maar 8 juli zal het festijn plaatsvinden 

in en om de school. 

 

 

 


