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 Jij hebt een keuze… 

Aanstaande maandag besteden we aandacht aan de 

landelijke anti-pestdag. We willen graag zichtbaar maken dat 

we tegen pesten zijn, dus we willen vragen of alle kinderen in 

blauwe kleding naar school willen komen.  
 

In de Bijbel staan ook verhalen over pesten, bijvoorbeeld het 

verhaal van Jozef en zijn broers in Genesis 37. Wat zegt de 

Bijbel over hoe wij met anderen moeten omgaan?  

In Mattheus 22 staat: Heb je naaste lief als jezelf. Als school 

en ouders proberen we de kinderen dit van jongs af aan bij te 

brengen. De lessen uit de Vreedzame School helpen ons daar 

ook bij. Het thema van aanstaande maandag is: Je hebt een 

keuze… En zo is het! Wat kies jij? 

 

Geboren 

Noah uit groep 2 heeft een 

broertje gekregen. Hij heet 

Naftali en zijn zussen zijn 

erg blij met hem. Van harte 

gefeliciteerd met dit grote 

wonder! We wensen jullie 

Gods zegen toe bij de 

opvoeding. 

 

Schoolkorfbaltoernooi 

Het korfbaltoernooi heeft de Sjaloomschool jammer genoeg 

niet gewonnen, maar ze hebben goed samen gewerkt.  

De coach en trainer waren Stefan Nieuwenhuis en Iris 

Rouweler. Er is een paar keer gescoord. Sommige gelijk 

gespeelt. Maar het ging goed en dat vonden de kids ook leuk.  

En daar zijn ze ook trots op. 

Er kwamen veel mensen naar ons kijken, met spandoeken en 

al. Dus het was erg leuk. 

Groetjes Twan en Tijs uit groep 5 

 

 Schoolvoetbaltoernooi  

Wat een week was het afgelopen week! Er stonden erg veel 

activiteiten op stapel, waarvan u hieronder een verslag kunt 

lezen. Bijzonder was dat onze meiden van groep 8 tijdens het 

schoolvoetbaltoernooi een eerste plek wisten te behalen. En 

dat op de dag dat meester John 50 jaar zou zijn geworden. 

Als herdenking hadden de kinderen een speciaal shirt aan. 

Foto’s kunt u op onze website vinden. Klik hier voor het 

filmpje. 

 

We hadden 11 en 12 april schoolvoetbal en verheugden ons 

er allemaal op. We speelden goed samen en steunden elkaar. 

Iedereen deed zijn best. We hadden gehoopt dat 1 team er 

met de beker vandoor ging en dat is gelukt door team 1 van 

de meiden. We deden het  vooral om onze geliefde meester 

John, hij wilde zo graag dat Sjaloom kampioen werd en 

daarom gaven we allemaal iets meer van onszelf. Sjaloom 1 

heeft alles gewonnen en 1 gelijk, Sjaloom 2 heeft 2 

gewonnen en 3 verloren, Sjaloom 1 van de jongens heeft 1 

gewonnen 1 gelijk en 3 verloren. Sjaloom 2 is 10e geworden 

van de 18, jongens van Sjaloom 1 zijn 9e van de 12 geworden 

en Sjaloom 1 is 1ste geworden. 

Eerst was Sjaloom 1 door naar de kwart finale en het was 0-0. 

Dus moesten we penalty’s nemen, de penalty’s werden 

genomen door: Rhodé, Talitha en Marije. Onze keeper Ebony 

heeft ze allemaal van de Driesprong tegengehouden. Er was 

een goal gemaakt door Sjaloom dus mochten wij door naar 

de finale. We waren er allemaal trots op. In de finale bleef 

het de hele tijd 0-0. In de 2e helft was er veel spanning tot op 

het laatste moment. Iedereen ging aftellen vanaf de 5, 4, 3, 

2…. en bij de 1 scoorde Rhodé. Direct kwam iedereen het 

veld op en knuffelde elkaar. Er waren veel emoties aanwezig. 

De prijsuitreiking werd gedaan door Robin de Jong. Het was 

een heel mooi toernooi!  Groeten, Talitha en Thijmen gr8 

 
 

https://www.magisto.com/video/IlVCK0tQGysyXwJpYw?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Winnen 

Niet alleen met de schoolvoetbal winnen we prijzen. Een tijd 

geleden kregen alle kinderen van groep 8 het boek 

‘Oorlogswinter’. Met de foto die is gemaakt in de klas, 

hebben we een boekenbon van €50,- gewonnen. Daar 

kunnen we een aantal mooie boeken voor aanschaffen. 

 

Ook groep 3 viel in de prijzen. In het kader van het 

schoolfruitproject, hebben de kinderen een gezicht gemaakt 

van peren. Ook deze foto viel in de prijzen! Als beloning 

krijgen we een kookboek voor in de klas.  

 

Speeltuin G.H. Beensweg 

Afgelopen donderdag was het een drukte van belang!  

‘s Morgens zijn we druk bezig geweest met het bouwen van 

de maquettes. Vanaf 10 uur kwamen er mensen vanuit de 

gemeente Wierden, vanuit de provincie, maar ook vanuit de 

wijk om de resultaten te bekijken.  

Nu zit ons werk er als school voorlopig op. De ontwerpers 

vanuit de gemeente nemen al onze ideeën mee en gaan er 

een concreet plan van maken. De verwachting is dat voor de 

zomervakantie een begin wordt gemaakt en dat in november 

de speeltuin zal worden geopend. Daar zal onze school ook 

een rol in gaan spelen. We vonden het erg leuk en leerzaam 

om mee te denken in dit proces! Voor foto’s, ga naar 

www.sjaloomschool.com. Voor de beelden, klik hier. 

 

Cito eindtoets groep 8 

Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april doen de 

kinderen van groep 8 mee aan de Cito eindtoets. Deze 

eindtoets is vanuit de overheid verplicht gesteld om te kijken 

wat het landelijke niveau is van de kinderen in groep 8.  

Als Sjaloomschool zien we dat de gegevens die uit deze toets 

komen, vaak hetgeen bevestigen wat we al weten. Alle 

kinderen van groep 8 weten dan ook al naar welke school en 

richting ze gaan. Toch wensen we jullie veel succes toe. Het is 

ook voor jezelf fijn om te laten zien wat je kunt!.  

 

 Koningsspelen 

Volgende week vrijdag doen we als school mee aan de 

Koningsspelen. We beginnen de dag met het hijsen van de 

vlag en het zingen van het Wilhelmus. Als ouders bent u van 

harte uitgenodigd om met ons mee te doen! Daarna krijgen 

alle kinderen een gezond ontbijtje in de klas. Zouden alle 

kinderen een eigen bord en beker mee willen nemen? Voor 

groep 6 t/m 8 is een mes ook handig om mee te nemen. 

 

Nadat we heerlijk hebben ontbeten, gaan we sportief aan de 

gang. De groepen 1 t/m 4 blijven op school om activiteiten te 

doen. Er hebben zich heel wat ouders opgegeven om te 

helpen en daar zijn we erg blij mee! De kinderen van deze 

groepen zijn gewoon om 12.00 uur vrij van school. 

 

In de gemeente Wierden is er voor de kinderen van groep  

5 t/m 8 een andere opzet. Zij hebben een programma op het 

sportpark bij SVZW.  

Op het sportpark beginnen de Koningsspelen om 10.30 uur 

en ze duren tot ongeveer 14.00 uur. We vragen deze 

kinderen op de fiets naar school te komen in sportkleding. 

Daarnaast moeten alle kinderen een lunchpakketje 

meenemen. U bent als ouders/verzorgers van harte 

uitgenodigd  om hier te komen kijken en sfeer te proeven. 

Mocht u alvast een beeld willen krijgen van de 

Koningsspelen, dan kunt u kijken op 

www.koningsspelenwierden.nl  

 

 

Operatie juf Saskia 

Op woensdag 20 april wordt juf Saskia geopereerd aan haar 

schouder. Aankomende week, maar ook in de week die 

daarop volgt, zal ze beperkt aanwezig zijn. Na de meivakantie 

hoopt ze weer meer aanwezig te zijn. Wanneer u tussentijds 

vragen heeft, u kunt altijd mailen naar 

directie@sjaloomschool.com. Op dinsdag en donderdag is  

juf Irma aanwezig als aanspreekpunt en op woensdag juf 

Marieke. De komende tijd zal juf Miriam Meijerink groep 1 

lesgeven op vrijdagmorgen. 

http://www.sjaloomschool.com/
https://www.magisto.com/video/PA4WYlcHAD8oXExiCzE?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
www.koningsspelenwierden.nl
mailto:directie@sjaloomschool.com
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Koningsdag en meivakantie vrij 

Woensdag 27 april zijn alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag. 

Donderdag 28 april is iedereen welkom om de school te 

bekijken tijdens de inloop over techniek. De schooldeuren 

staan van 18 tot 19 uur open. Van maandag 2 mei t/m vrijdag 

6 mei is er geen school i.v.m. de meivakantie. We wensen 

iedereen alvast een zonnige tijd toe!  

 

Leesplezier 

Wat kunnen kinderen toch genieten van samen lezen. 

Helemaal als er een lekkere zitzak is om op te liggen. Zo 

treffen we onze kinderen regelmatig aan: 

   

 
 

 

 

Schoolfruit week 16 

De laatste week voor het schoolfruit komt er aan! We willen 

alle moeders enorm bedanken voor de hulp met het snijden 

en verdelen. Zonder hen hadden we dit nooit kunnen doen! 

Ook na dit project is het natuurlijk goed om kinderen 

gezonde tussendoortjes mee te geven naar school. We delen 

de laatste week het volgende uit: 

 

Dinsdag  sinaasappel  

Woensdag  peer 

Donderdag snacktomaatjes 

 

 

 

 

Vanuit onze vereniging 

Het bestuur van de Vereniging Scholen met de Bijbel 

Wierden-Enter zoekt met ingang van augustus 2016 een 

toezichthoudend bestuurslid. De SMDB verwacht van een 

toezichthouder dat ze … 

 …… de grondslag en de doelstelling van de vereniging van 

harte onderschrijven  

…… actief betrokken en meelevend te zijn binnen een kerk of 

gemeente 

…… binding hebben met de missie en visie, zoals 

geformuleerd in het strategisch beleidsplan  

  

De intern toezichthouders beschikken over de volgende 

vaardigheden: 

• Strategisch inzicht, helikopterview, hoofd- en bijzaken 

kunnen onderscheiden 

• Integriteit en normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van 

transparantie 

• Proactieve opstelling (informatie zoeken, doorvragen, 

netwerken)  

• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel  

• Gevoel voor verantwoording naar de primaire 

belanghebbenden (leerlingen, ouders, docenten)  

• Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en 

gedrag 

 

Met betrekking tot overige geldt: 

• Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring  

• Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig 

als regionaal  

• Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur 

uit naar een vrouw 

 

U kunt uw gemotiveerde  belangstelling per email kenbaar 

maken voor 30 april via  info@smdb-wierden-enter.nl ter 

attentie van de heer W. van Ginkel. Voor informatie over de 

vereniging: www.smdb-wierden-enter.nl  

 

 

 

 

http://www.smdb-wierden-enter.nl/
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 Belangrijke data  

18 april.:  Anti-pestdag  

18 april.:  Vrijwillige contactavond 

18-19-20 april.: Eindtoets Cito groep 8 

22 april.: Koningsspelen, bovenbouw om 14 uur vrij 

27 april.: Koningsdag, alle leerlingen vrij 

28 april.: Inloop project techniek van 18-19 uur 

2 mei.:  Start meivakantie 

9 mei.:  Weer naar school 

 

 


