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 God is de mooiste! 

Een leuke binnenkomer! Meester Peter stond afgelopen 

donderdag voor groep 4-5 les te geven. Tijdens het dictee 

maakte hij de zin: Ik ben de mooiste. Een leerling stak zijn 

vinger op en zei: ‘Nee hoor meester, God is de mooiste!!'  

 

Welkom 

In groep 1 mochten we afgelopen week een nieuw gezicht 

begroeten. Siem Westera is 4 jaar geworden. Aankomende 

week is Yfke del Grosso jarig en zij mag dan ook naar school. 

Beiden zijn van harte welkom! We wensen jullie een hele 

fijne tijd toe. 

 

Fietspuzzeltocht 

Vorige week vrijdag werd de fietspuzzeltocht gehouden. Een 

mooi moment om elkaar weer te zien zo na de vakantie.  

De opkomst was dan ook groot met bijna 200 deelnemers! 

Onderweg waren er puzzels te vinden waarmee met de 

uitkomst een zin kon worden gemaakt. De juiste oplossing 

was: Het schooljaar is weer begonnen! 

Voor een filmpje van de fietstocht, klik hier. 

 

  Informatieavond 

Aanstaande maandag wordt de jaarlijkse informatieavond 

gehouden. Deze avond staat in het teken van onze nieuwe 

rekenmethode. Daarnaast krijgt u te horen wat er staat te 

gebeuren in de klas van uw kind(eren).  

Vanaf 18.45 uur staan de schooldeuren open. Om 19.00 uur 

gaan we beginnen. Gedurende het eerste deel van de avond 

komt u alles te weten komen over Wereld in Getallen, onze 

nieuwe rekenmethode. Martie de Pater is rekenexpert en zij 

zal u meer vertellen over het rekenonderwijs vandaag de dag. 

 

 

 

Vanaf 20.00 uur bent u welkom in de klas van uw kind. De 

leerkrachten zullen u veel te vertellen hebben.                    

Rond 21.00 uur is de avond afgelopen. Mocht u meerdere 

kinderen op school hebben, dan vragen we u (zo mogelijk) te 

splitsen of de klas te kiezen waar u het meest in 

geïnteresseerd bent. We hopen alle ouders van de 

Sjaloomschool deze avond te begroeten! 

  

 Gebedsgroep 

Eens per maand komt er een aantal ouders bij elkaar om voor 

de school te bidden. Dat doen we in school en namens de 

school is juf Saskia er bij. De gebedspunten die er zijn, 

worden door de kinderen zelf aangedragen. Eerder werden 

deze momenten op de maandag gehouden, maar sinds dit 

schooljaar doen we dit op donderdag.  

 

Iedere tweede donderdag van de maand beginnen we om 

13.30 uur. Mocht u met ons mee willen bidden, dan bent u 

van harte welkom. Uw aanwezigheid alleen is al fijn!  

De planning voor de komende tijd is als volgt: 

donderdag 10 september 

donderdag 8 oktober 

donderdag 12 november 

donderdag 10 december 

De data kunt u ook terug vinden in onze informatiekalender.  

 

Planning studiemiddagen groep 1, 2 en 3 

Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen, komen er voor de 

leerlingen van groep 1, 2 en 3 nog 2 vrije middagen bij. Op die 

studiemiddagen gaan we ons verdiepen in het voeren van 

kindgesprekken. 

Dit betekent dat de leerlingen van groep 1, 2 en 3 vrij zijn op 

de volgende momenten: 

- Dinsdagmiddag 6 oktober 2015 

- Donderdagmiddag 7 januari 2016 

Schrijft u ze in uw agenda? 

http://magis.to/PjwqU0FPCAYsLjEEDmEwCX1_?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie


 
 
 
 
 
 
 

 4 september 2015 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2015 - 2016 

Sjaloomschool  Telefoonnr: 0546 - 572010  
Savornin Lohmanstraat 2 E-mail: info@sjaloomschool.com 
7642 XK Wierden  

www.sjaloomschool.com 

Even voorstellen: juf Margot 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Misschien heeft u mij deze week al 

een keer gezien op school, want 

vanaf deze week loop ik mijn lio-

stage op de Sjaloomschool.  

Via deze weg wil ik mij even 

voorstellen. Ik ben Margot Bergboer, 

20 jaar oud en ik woon in Nijverdal.  

Ik zit in het vierde en laatste jaar van de opleiding Leraar 

Basisonderwijs die ik volg op Viaa Hogeschool in Zwolle. Dit 

jaar mag ik lio-stage lopen in groep 7. Lio staat voor Leraar In 

Opleiding en is de laatste stage voordat je daadwerkelijk 

leerkracht bent. Als lio-stagiaire sta ik drie dagen voor de 

klas, op maandag, dinsdag en woensdag, onder begeleiding 

van de groepsleerkracht. Tot aan de voorjaarsvakantie zal ik 

op de Sjaloom te vinden zijn. Deze week heb ik al even 

mogen meekijken in de groep. Het is een erg gezellige groep 

en ik zie uit naar de komende periode.  

Naast het schoolleven houd ik ervan om te sporten; ritmische 

gymnastiek, hardlopen en lessen volgen op de sportschool 

vind ik erg leuk. Verder ben ik actief bij de plaatselijke 

gymvereniging en in de kerk, wat ik ook erg leuk vind. 

Ik heb erg veel zin in het komende jaar op de Sjaloomschool. 

Ik verwacht dat ik veel ervaringen op kan doen en nieuwe 

dingen kan leren.  

Groeten, Margot Bergboer.  

 

Belangrijke data  

 

7 sept.:  Informatieavond voor ouders gr 1 t/m 7 

10 sept.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

21 sept.:  Weekopening 

28 sept.:  Koffieochtend van 8.30 – 9.00 uur 

Gym groep 7 en 8 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar kregen we te 

horen dat de gymnastiek uren vanuit de gemeente zijn 

aangepast. Vorige jaren kregen we 10 lesuren als school, 

vanaf dit schooljaar zijn dat er 8. De uren in sporthal 

’n Dikken voor groep 7 en 8 zijn komen te vervallen. Op dit 

moment zijn we nog in onderhandeling met de gemeente en 

de SAWE om hier goed uit te komen. Het lijkt er nu op dat 

groep 7 in elk geval op dinsdagmorgen van 9.15 tot 10.00 uur 

kan gymmen in de zaal aan de Wilhelminastraat.  

Voor groep 8 proberen we nog een ander moment te vinden. 

Mocht dit bekend zijn, dan hoort u dit natuurlijk snel.   

 

Meeleven 

Zoals u wellicht weet, werken meester John en juf Wies op dit 

moment niet. Even een update hoe het met ze gaat. 

Meester John is de afgelopen weken weer vaak in het 

ziekenhuis geweest. Er is een knobbeltje weggehaald en na 

onderzoek bleek dat er opnieuw kwaadaardigheid in zijn 

mond is gevonden. Dit betekent dat het een hele spannende 

tijd is. De MRI en verdere scans laten zien dat zijn lichaam 

schoon is, maar dat er wel 2 lymfeklieren in zijn hals zijn 

aangetast. Aanstaande donderdag zal meester John worden 

geopereerd in Enschede, met hulp van artsen uit Utrecht. 

Tijdens deze operatie zal er een nieuw stuk kaak worden 

geplaatst en de lap in zijn wang wordt vervangen. Ook 

worden de lymfeklieren weggehaald. Zoals u begrijpt, is dit 

erg heftig voor meester en voor iedereen om hem heen.  

We bidden dat de operatie goed mag verlopen en dat 

meester John kracht krijgt om alles opnieuw te doorstaan.  

Met juf Wies gaat het steeds een beetje beter. Haar heup lijkt 

goed te herstellen en daar zijn we blij mee. Het kost nog veel 

tijd om de spieren sterker te maken en daar is ze druk mee 

bezig. Af en toe is juf Wies op school om koffie te drinken.  

 

  


