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 Afscheid groep 8 

Afgelopen dinsdagavond hebben we afscheid genomen van 

de kinderen van groep 8. Wat gaan 8 jaren dan eigenlijk snel! 

Het was een bijzondere avond waarin we terug hebben 

gekeken op de mooie dingen uit de afgelopen tijd. Ook 

hebben we stil gestaan bij het gemis van meester John, wat 

juist op deze momenten zo voelbaar is. De kinderen mogen 

altijd een lied kiezen om te zingen en ze hebben gekozen 

voor het lied Stil (opwekking 717). Het was één van de 

favoriete liederen van meester, maar ook qua tekst geeft het 

ons houvast en troost. 

 

Stil mijn ziel wees stil, 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds 

Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 

 

God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 

vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen 

 

Stil mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af  

dwars door het dal zal Hij je leiden 

stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

 

Stil mijn ziel wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft 

wacht, wacht op de Heer 

de zwartste nacht  

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 

Voor een filmpje bij het lied, klik hier 

 

 

 

We wensen Imre Breukelman, Ebony Buist, Tim Dekkers, 

Giovanni Eksen, Talitha Eksen, Lyanne Hoogenboom, Thijmen 

Hopster, Renske van der Kolk, Iris Langkamp, Sami Lingurar, 

Luuk Lohuis, Benjamin Menger, Joliene Menger, Marissa Mik, 

Myron Nijland, Gijs Ooms, Rachel Oosterhuis, Demi Pril, 

Saphira Rumawatine, Rhodé Sahertian, Britt Schippers, 

Rebecca Schotpoort, Roan Schuttevaar, Iris van Steeg en 

Jasper Woolderink alle goeds en Gods zegen toe voor de 

toekomst.  

 

 

Geboren 

Wat kregen we woensdagmorgen een leuk telefoontje van juf 

Marloes! Ze heeft een zoon gekregen en hij heet Abel.  

Het gaat gelukkig goed met het hele gezin. Maud is een 

enorme trotse zus. Van harte gefeliciteerd en we wensen 

jullie Gods Zegen toe voor de toekomst. Mocht u een kaartje 

willen sturen, haar adres is: De Aa 126, 7642 HG in Wierden. 

 

               

https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
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Afscheid leerkrachten 

De tijd vliegt voorbij en de zomervakantie staat voor de deur. 

Even een periode van rust. We nemen als school afscheid van 

2 leerkrachten die bij ons hebben gewerkt. We willen via 

deze weg juf Margot (groep 0) en meester William  

(groep 5-6) heel erg bedanken voor hun inzet. Fijn dat we 

samen mochten werken! Juf Margot gaat volgend jaar 

studeren. Ze gaat de master special educational needs doen. 

Voor het onderzoek dat ze moet uitvoeren, zal ze af en toe 

nog bij ons op school te vinden zijn. Meester William zal na 

de zomervakantie starten op basisschool de Linde in 

Vroomshoop voor 2 dagen. We wensen beiden veel succes 

toe! 

 

Nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie start er op de Sjaloomschool een aantal 

nieuwe leerlingen. In groep 3 komen er twee jongens bij. 

Tobiaz Widjaja verhuist vanuit Heemstede naar Wierden en 

Ivan Gerritsen Mulkes komt wonen in het Zuidbroek vanuit 

Rijssen.  

In groep 1 komt Louai Talib invoegen, hij heeft al een jaar op 

het Palet gezeten om de Nederlandse taal te leren, samen 

met zijn zus Fatima Talib. Fatima start na de vakantie in groep 

6 (groep 5-6). We willen jullie allen van harte welkom heten 

op de Sjaloomschool! We wensen jullie een hele fijne tijd toe!  

 

Notulen MR 

De MR is op woensdag 6 juli voor het laatst dit schooljaar bij 

elkaar geweest. De notulen kunt u als bijlage vinden in de 

mail. 

 

Jaarverslag vereniging SMDB 

Onze vereniging heeft een jaarverslag uitgebracht. Deze kunt 

u lezen in de bijlage bij de mail. 

 

Schoolfeestdag 

Vorige week heeft u al een indruk 

kunnen krijgen van onze 

schoolfeestdag. We kijken er nog 

steeds heel goed op terug. Wat 

een bijzonder mooie dag was het! 

Het is nu wel tijd om het 

definitieve eindbedrag bekend te maken en dat is….. 

 

€6.057,31 
 

Wauw, wat een enorme prestatie! Het bedrag wordt 

overgemaakt naar stichting KIKA, kinderen kankervrij.  

 

Vrijwilligers 

We willen alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij onze 

school hartelijk bedanken. Als school kunnen we niet zonder 

de inzet van ouders en andere vrijwilligers. Daarnaast even 

een speciaal bedankje voor de ouderraad van onze school. In 

het afgelopen schooljaar, en de laatste weken in het 

bijzonder, hebben ze altijd voor ons klaargestaan om allerlei 

zaken te regelen. Heel veel dank! 

 

 

Luizen 

Vlak voor de zomervakantie is er een melding 

binnengekomen van luizen. Wilt u uw kind(eren) tijdens de 

zomervakantie goed controleren thuis? De luizenzakken zijn 

meegegeven naar huis. Wilt u deze wassen en de eerste 

schooldag weer meegeven naar school? 
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Formatie 

De brief voor de groepsverdeling is al een tijd geleden 

meegegaan. Nog even een korte samenvatting, voordat het 

nieuwe schooljaar begint: 

Groep 1  juf José en juf Marieke 

Groep 2  juf Sylvia en juf Roos 

Groep 3  juf Sanne 

                          * op donderdag juf Liseth i.v.m. studie 

Groep 4  meester Lourens en juf Saskia 

Groep 5/6 juf Wies en juf Irma                                  

Groep 6/7 juf Marloes en juf Marianne 

                          * tot de herfstvakantie juf Liseth 

Groep 8   juf Elly en juf Liseth 

                       

Daarnaast kunnen we juf Hester (onderwijsassistent)  

5 ochtenden inzetten volgend jaar. Daar zijn we erg blij mee! 

 

Vrije dagen  

Naast de vakanties hebben we ook volgend schooljaar als 

leerkrachten werk/studie(mid)dagen. 

Werkdag 1 Donderdag 9 februari 2017 

Werkmiddag 2 Dinsdagmiddag 4 april 2017 

Werkdag 3 Donderdag 6 juli 2017 

 

De kinderen van groep 0, 1 en 2 zullen tijdens het 

schoolkamp van groep 8 vrij zijn. Het gaat om woensdag 28, 

donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017. Uiteraard staan alle 

bovengenoemde data ook in de jaarkalender die u aan het 

begin van het schooljaar ontvangt. 

Nieuwsbrief ouders van groep 8 

Van een groot aantal gezinnen is het jongste kind nu van 

school gegaan. Mocht u de nieuwsbrief willen blijven 

ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar 

info@sjaloomschool.com. De mailadressen van de ouders 

waarvan we niets horen, halen we aan het eind van de 

zomervakantie uit het nieuwsbriefbestand.  

 Schooltijden 

Zoals u vorige week in de mail heeft kunnen lezen, zullen de 
schooltijden worden aangepast. Hieronder nogmaals de 
tijden: 
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:   
8.30 - 12.00 uur       
13.15 - 15.15 uur (op vrijdag alleen groep 5 t/m 8) 
 
Woensdag :    
8.30 – 12.15 uur 
Groep 0 en 1 zijn deze dag vrij 
 
 

Fietspuzzeltocht 

De vakantie staat nog voor de deur, maar we willen u wel 

graag attent maken op de fietspuzzeltocht van volgend 

schooljaar. Op vrijdag 9 september wordt deze gehouden, 

dus reserveer alvast een plekje in uw agenda! Na de 

zomervakantie krijgt u een brief mee met daarin informatie 

over de fietspuzzeltocht. De start is tussen 17.00  en 18.00 

uur. We hopen op grote deelname. 

 

 

Informatieavond 

We starten het nieuwe schooljaar altijd met een 

informatieavond. Tijdens deze avond kunt u de klassen in om 

te horen wat er dat schooljaar allemaal staat te gebeuren. De 

informatieavond wordt gehouden op dinsdag 20 september. 

Schrijft u deze alvast in uw agenda? We starten om 19.30 uur  

 

Rapport inspectie 

Op maandag 6 juni is de inspectie op school geweest. U heeft 

de voorlopige uitslagen al kunnen lezen. Het definitieve 

rapport zit bij de mail. Binnenkort is dit rapport ook te lezen 

via onze website www.sjaloomschool.com.  

 

mailto:info@sjaloomschool.com
http://www.sjaloomschool.com/
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Overblijfouders 

Op dit moment is er ruimte om nieuwe overblijfouders aan te 

nemen. Vanaf de zomervakantie zoeken we ouders om het 

team te versterken. Het gaat dan om beschikbaarheid voor 1x 

per week of 1x per 2 weken. Wanneer u hierin geïnteresseerd 

bent of wanneer u hierover meer informatie wilt, kunt u 

contact opnemen met Diny Dekker (0546-572010) 

 

Regels schoolplein kinderen gr 3 en 4 

Tot nu toe was het zo dat de kinderen van groep 3 en 4 in de 

pauze van 10.30 tot 10.45 uur en voor schooltijd op zowel het 

grote plein als op het kleuterplein mochten spelen. 

Aankomend schooljaar hebben we veel kleuters en om alles 

veilig te houden, moeten we de regels aanpassen. Vanaf het 

nieuwe schooljaar mogen de kinderen van groep 3 en 4 

alleen nog in de pauze van 10.30 tot 10.45 uur op het 

kleuterplein spelen. De kleuters zijn dan zelf niet buiten. Voor 

schooltijd (vanaf 13.00 uur) en na schooltijd kan dit niet 

meer. 

 

Schoolfruit  

Gedurende schooljaar 2015-2016 heeft 

onze school meegedaan met het EU-

Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is 

een Europees voorlichtingsprogramma dat 

de nadruk legt op het eten van voldoende 

groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen 

spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te 

eten. We hebben de aanbieding gekregen om opnieuw mee 

te doen aan dit project. We willen ons hier graag voor 

inschrijven, maar we zijn hiervoor op zoek naar ouders die 

willen helpen om fruit te snijden op dinsdag, woensdag en 

donderdag (ongeveer van 9.50 tot 10.15 uur). Mocht u zich 

hiervoor beschikbaar willen stellen, dan kunt u mailen naar 

info@sjaloomschool.com. De fruitleveringen starten na de 

herfstvakanties in de week van 7 november en lopen t/m 14 

april 2017 (20 weken). 

 Touchscreen groep 8 

De leerkrachten en kinderen van groep 8 gaan aankomend 

schooljaar werken met een nieuw schoolbord, de VIDI-touch. 

De bedoeling is dat we stapsgewijs alle digiborden gaan 

vervangen, maar dat zal nog enige tijd in beslag nemen. Het 

nieuwe bord ziet er super uit! Bent u nieuwsgierig, kom dan 

gerust in het nieuwe schooljaar een kijkje nemen in groep 8. 

 

 
 

Tot slot… 

Er ligt als school een bewogen jaar achter ons. Nu is het tijd 
voor een pauze om even bij te tanken. 

 
We willen u een fijne vakantie toewensen. We hopen 

iedereen op 29 augustus weer in gezondheid terug te zien! 

 

 

Belangrijke data  

29 aug.:  Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur 

29 aug.:  Luizencontrole om 13.30 uur 

9 sept.:  Fietspuzzeltocht, start tussen 17 en 18 uur 

20 sept.:  Informatieavond om 19.30 uur 

mailto:info@sjaloomschool.com
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