
 
 
 
 
 
 
 

 4 december 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 

 Advent en Kerst 

Het wordt buiten steeds donkerder en nu het Sinterklaasfeest 

op school achter de rug is, kunnen we ons gaan richten op 

het licht van Kerst. Afgelopen week zijn we in de klassen 

begonnen met het adventsproject met als thema ‘Er komt 

een tijd’. Met de kinderen staan we stil bij de vraag: Wat voor 

tijd is het eigenlijk? En hoe zien we dat het tijd is voor Kerst?  

Advent is een periode van verwachten, een tijd van hoop. 

We zingen met de kinderen de komende weken het 

onderstaande lied: 

 

1. Als in Galilea een engel verschijnt, 

weerklinkt voor Maria een kostbaar geheim. 

Muziek in haar oren, een hemelse groet: 

‘Een kind wordt geboren, 

God maakt alles goed.’ 

 

Wij weten hoe laat het is, 

want in de geschiedenis 

van koning en keizer begint een verhaal: 

het licht zal gaan schijnen voor ons allemaal.  

 

2. Maria draagt vrolijk geluk met zich mee. 

Elisabet hoort het en zij voelt meteen 

dat God laat gebeuren wat lang werd verwacht: 

Hij geeft mensen vreugde,  

Hij geeft mensen kracht. 

 

3. De tijd van de keizer, hij zegt: ‘Ga op weg!’ 

Maar wie zal je leiden, waar kom je terecht? 

De herders zijn buiten, daar klinkt onverwacht 

een hemels geluid in 

een donkere nacht. 

 

Wij weten hoe laat het is, 

want in de geschiedenis 

van koning en keizer begint een verhaal: 

het licht zal gaan schijnen voor ons allemaal.  

 

Themalied project Kind op Maandag 

 Welkom  

Op 9 december wordt Siem Kamphuis 4 jaar. Hij mag dan 

starten in groep 1. We wensen je heel veel plezier bij ons op 

school toe! 

 

 

 Geboren 

Het is feest in groep 1! Binnen een paar dagen tijd zijn  

Felicia Oros, grote zus en Siem 

Westra, grote broer geworden.  

De familie Oros werd verblijd met een 

jongen, Vincent. Bij de familie Westra 

is een meisje geboren en ze heet Meike. Van harte 

gefeliciteerd met dit grote geluk. We wensen jullie Gods 

zegen toe voor de toekomst.  

 

 

Sinterklaas 

Vandaag was het groot feest in de school, want Sinterklaas 

kwam bij ons op bezoek. We hebben genoten van de liedjes, 

dansjes, gekke zwarte pieten en de 

leuke cadeautjes. Voor een 

impressie van de morgen, klik hier.  

 

 

 

 

 

 Ouderpanel 

Woensdag 9 december houden we weer een 

ouderpanelavond. De betreffende gezinnen zijn inmiddels 

uitgenodigd. We streven er naar eens per 3 jaar alle gezinnen 

aan bod te laten komen 

 

  

 

https://www.magisto.com/video/M1UNIQNaHC5tXBZgCzE?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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 Inloop Alles-in-1  

Aankomende donderdag houden we de inloop van Alles-in-1. 

Groep 4 t/m 8 hebben aan projecten gewerkt en willen u 

graag laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben! 

Daarnaast zullen er kraampjes zijn waar leerlingen eigen 

gemaakte spulletjes verkopen. Op dit moment sparen we met 

de zending voor Muskatlon A21. Afgelopen maandag hebben 

de kinderen daar meer over gehoord door middel van een 

presentatie van Dorien Oosterhuis en Jeanet Berkhof. Tijdens 

de inloop kunt u lekkere dingen kopen en tegelijkertijd dit 

goede doel steunen! De inloop wordt gehouden van  

15.30 tot 16.15 uur. Komt allen! 

 

 Kerstviering onderbouw 

Dit jaar vieren de kinderen van de onderbouw samen met 

hun ouders/verzorgers het Kerstfeest in de hal van de school. 

We doen dit op woensdag 16 december, de avond begint om 

19.00 uur. Alleen ouders/verzorgers zijn welkom i.v.m. het 

aantal personen die we in de hal mogen hebben van de 

brandweer. Er komt nog een officiële uitnodiging voor de 

kinderen van groep 1 t/m 4.  

 

 Kerstviering bovenbouw 

De leerlingen uit groep 5 t/m 8 vieren het Kerstfeest in de 

klas. We doen dit op donderdag 17 december. We hopen op 

mooie vieringen met elkaar. 

 

Schoolfruit week 50 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  mandarijn   

Woensdag  waspeen 

Donderdag  banaan 

 

 Belangrijke data  

 

9 dec.: Ouderpanelavond op uitnodiging 

10 dec.: Gebedsgroep om 13.30 uur 

10 dec.: Inloop Alles-in-1 om 15.30 uur 

16 dec.: Kerstviering onderbouw om 19.00 uur 

17 dec.: Kerstviering bovenbouw in de klas 

18 dec.: Kerstvakantie om 12.00 uur 

4 jan.: Weer naar school, nieuwjaar wensen op het plein 

 

 

 

 

 

 

 


