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 Hoop 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor u open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

  

Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Voor een filmpje van dit lied, klik hier. 

 

 

 

 

 

 Geboren 

Er is een jongen geboren bij de 

familie Vinkers. Lisa (groep 3) en 

Henk Jan zijn zus en broer 

geworden van Jarno. Alles gaat 

gelukkig goed. Van harte 

gefeliciteerd en we wensen jullie 

Gods zegen toe bij de opvoeding 

van Jarno.  

 

 

 

 

 

 Inloop Alles-in-1 

Er was vorige week, tijdens de 

inloop, enorm veel 

belangstelling van ouders en 

anderen voor alle projecten. 

Daarnaast is er veel geld 

opgehaald voor A21. Het bedrag 

wordt in een volgende 

nieuwsbrief bekend gemaakt.  

Kinderen, bedankt voor jullie inzet! 

 

 

 Welkom  

Na de kerstvakantie starten er 3 kinderen in groep 1. Mirthe 

en Youri Reinders zijn in november 4 jaar geworden. In 

verband met de verhuizing naar Wierden beginnen ze na de 

kerstvakantie bij ons op school. Aleandro Matulessy wordt 

eind december 4 jaar. Van harte welkom bij ons op de 

Sjaloomschool! 

 

Moïse van der Meer wordt in januari 4 jaar en zij zal bij ons in 

groep 0 starten. Tot aan maart komen de instroomleerlingen 

in groep 1, daarna wordt er een instroomgroep gevormd met 

leerlingen uit groep 0. Zij krijgen een eigen lokaal binnen de 

school.  

 

 

 Kerstvieringen 

We mochten als school afgelopen week alvast stilstaan bij de 

geboorte van Jezus. De onderbouw vierde dit in de hal van de 

school met ouders en de kinderen van de bovenbouw in de 

eigen klas. Alle kinderen hebben 2 kaarsjes gekregen, 1 om 

zelf te houden en een om weg te geven, zodat iedereen mag 

weten dat Jezus er ook is voor hem/haar.  

 

  

https://youtu.be/ZNaDF4ceVo0
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 Mooi bericht! 

Na een pittig jaar voor juf Wies dan nu een mooi bericht van 

haar kant! Maandag 21 december gaat juf Wies trouwen met 

Bert. Ze vieren het feest samen met hun kinderen, familie en 

vrienden. Vanaf dat moment gaat juf Wies door het leven als 

Wies Knol i.p.v Wies Ramerman. Geniet er samen van en veel 

geluk toegewenst! 

 

 

 Ouderraad bedankt! 

De afgelopen maand is onze ouderraad ontzettend druk 

geweest in de school. Eerst hebben ze de school in 

Sinterklaassfeer gebracht en de afgelopen weken konden we 

genieten van een mooie kerstsfeer.  Heel erg bedankt voor 

jullie inzet! 

 

 

Kerstvakantie en nieuwjaar wensen  

De kerstvakantie is begonnen. We wensen iedereen hele fijne 

dagen toe. Maandag 4 januari hopen we iedereen weer 

gezond te begroeten op school. We willen het nieuwe jaar 

goed beginnen door elkaar het allerbeste te wensen! U bent 

allen van harte welkom op het plein. U bent welkom van 8.20 

uur tot 8.40 uur. Daarna gaat iedereen weer naar de klas. 

Mocht het slecht weer zijn, dan bent u welkom in de hal van 

de school. 

 

Studiemiddag, leerlingen groep 0, 1, 2 en 3 vrij! 

Donderdag 7 januari is er een studiemiddag voor de 

leerkrachten van groep 0, 1, 2 en 3 over het voeren van 

kindgesprekken. De kinderen uit deze groepen zijn deze 

middag vrij.  

Overblijf 

Zoals u wellicht vernomen heeft, hebben we de opzet van de 

TSO iets veranderd. We vonden dat de kinderen erg onrustig 

waren en dat hebben we opgelost door de kinderen van 

groep 4 t/m 8 in de klas te laten eten, met de leerkracht.  

De kinderen van groep 1, 2 en 3 zitten bij de overblijfouders 

hun broodje te eten. De kinderen uit de hogere groepen eten 

aan hun eigen tafel. We merken dat er etensresten 

achterblijven op de tafels en er moet ’s middags wel weer 

aan gewerkt worden. We willen u dan ook vragen om de 

kinderen een theedoek mee te geven wanneer ze overblijven. 

De theedoek dient als tafelkleed voor de kruimels. Dit 

principe wordt ook op andere scholen gehanteerd. Alvast 

bedankt!  

 

Schoonmaakavond 

Op donderdag 14 januari wordt de eerste schoonmaakavond 

van dit schooljaar gehouden. Via de mail heeft u de indeling 

voor deze avond ontvangen. Mocht u niet kunnen, wilt u dan 

onderling ruilen, zodat er genoeg hulp is tijdens deze avond?  

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Wanneer u kinderen heeft die 2,5 jaar of ouder zijn, dan 

willen we u vragen om ze op te geven bij ons op school.  

Op die manier krijgen we wat meer inzicht in de te vormen 

groepen voor volgend schooljaar. Een inschrijfformulier kunt 

u ophalen bij juf Saskia of juf Diny.  

  

Binnenkort houden we weer onze open dagen. Op vrijdag  

22 januari is de school open van 10.00 tot 12.00 uur en op 

zaterdag 23 januari is er gelegenheid om te kijken van 10.00 

tot 13.00 uur. 

Kent u mensen in uw omgeving met jonge kinderen? Vertel 

ze over de Sjaloomschool en nodig ze uit om te komen kijken. 

U bent immers onze ambassadeurs! 
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Schoolfruit week 1 

De kinderen hebben vandaag een folder meegekregen over 

het schoolfruit. We merken dat er goed gegeten wordt, zelfs 

als de kinderen het fruit of de groente niet kennen!  

Ook merken we dat op dagen dat er geen schoolfruit is, u als 

ouders gezonde tussendoortjes meegeeft. Dat vinden we fijn 

om te merken! Het project loopt nog tot en met april. 

 

Het is nog niet bekend welk fruit er in de eerste week 

geleverd wordt. Zodra dit bekend is, krijgt u een mail. 

 

 

 Belangrijke data  

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

4 jan.: Luizencontrole om 13.30 uur 

7 jan.: Studiemiddag, lln gr 1, 2 en 3 vrij 

11 jan.: Weekopening 

14 jan.: Gebedsgroep om 13.30 uur 

14 jan.: Schoonmaakavond, zie email 

 


