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 Hemelvaart en Pinksteren 

Hemelvaart en Pinksteren liggen alweer achter ons.  

Op school hebben we hier uitgebreid over gesproken en 

geluisterd naar de verhalen uit de bijbel. Wat betekenen deze 

feestdagen voor ons, vandaag de dag? 

De kinderen van groep 4-5 hebben als voorbereiding op de 

weekopening van 9 mei een filmpje gemaakt om aan ons uit 

te leggen welke verhalen bij deze dagen horen.  

 

Om het filmpje te bekijken, klik hier.    

 

Welkom 

We mochten als Sjaloomschool weer twee nieuwe leerlingen 

begroeten. Mick Voort en Jirsa Schumer zijn 4 jaar geworden 

en mogen nu echt naar school. Van harte welkom bij ons in 

groep 0! We wensen jullie een mooie Sjaloomtijd toe.   

 

 

Uitslag Eindtoets groep 8 

Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen van groep 8 de 

uitslag van de Eindtoets meegekregen naar huis. De kinderen 

mogen enorm trots zijn op zichzelf! Het gaat er om dat je 

terecht komt op de plek waar je hoort en als kind, school en 

ouders werken we daar samen naar toe. We denken dat 

iedereen zijn/haar juiste plek heeft gevonden, zodat alle 

kinderen volgend schooljaar op het juiste niveau kunnen 

starten. 

 

 Trouwdag juf Sanne 

Vanmiddag was het eindelijk zo ver! Juf Sanne is getrouwd 

met Jan! Het was een enorm feest en het bruidspaar zag er 

prachtig uit. Hiernaast wat foto’s. We willen juf en Jan 

feliciteren namens alle kinderen van de Sjaloomschool. Veel 

geluk toegewenst! Maandag is juf Sanne nog een dagje vrij, 

maar vanaf dinsdag is ze er weer. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHkc8RyGc3w
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Inschrijving wandelvierdaagse 

Van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni wordt de 

wandelvierdaagse in Wierden gehouden. U kunt zich 

daarvoor inschrijven op bepaalde plekken in Wierden. Ook op 

de Sjaloomschool komt Ambulare langs. Op 23 mei kunt u uw 

kind(eren) inschrijven voor de wandelvierdaagse vanaf  

15.30 uur. De kosten van deelname bedragen €4,- voor 4 

dagen of €1,50 per dag. Dit geldt voor zowel de kinderen als 

voor de meelopende ouders/verzorgers. Deelnemers die zich 

inschrijven voor alle 4 de avonden ontvangen reductie op een 

entree bij zwembad de Kolk. 

 

 

Ouderpanel 

Woensdag 25 mei houden we weer een ouderpanelavond. De 

vorige is niet doorgegaan i.v.m. het overlijden van meester 

John. We hopen dat de ouders die toen waren uitgenodigd 

nu aansluiten. We spreken tijdens deze avonden over vaste 

onderwerpen, zodat we samen de gemene deler er uit 

kunnen halen en alle avonden goed met elkaar kunnen 

vergelijken. Het streven is, is dat eens per 3 jaar alle gezinnen 

aan bod komen. 

 

 

Inzamelingsactie Reshare 

Vanaf maandag 30 mei kunt u oude kleding e.d. bij ons op 

school brengen in het kader van de inzamelingsactie Reshare. 

Wellicht een mooie gelegenheid om uw kledingkast eens flink 

op te ruimen! Met deze inzamelingsactie steunen we het 

goede doel en krijgen we als school ook nog een bedrag per 

kilo. U kunt de vuilniszakken met kleding komen brengen tot 

vrijdag 3 juni, 9 uur. 

 

 

 

 

 

Koffieochtend verzet  
Op vrijdag 3 juni staat een koffieochtend gepland.  

Deze wordt verzet naar vrijdagmorgen 10 juni. De school 

staat op deze morgen van 8.30 tot 9.15 uur open voor een 

lekker kopje koffie (of thee). Er is gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. U bent van harte welkom! 

 

Bezoek inspectie 

Op maandag 6 juni krijgen we als school bezoek van de 

onderwijsinspectie. Eens per 4 jaar komt er op iedere school 

iemand langs om te kijken hoe het onderwijsinhoudelijk gaat. 

Er wordt gekeken naar vier gebieden: 

- De resultaten van ons onderwijs 

- De kwaliteitscultuur 

- De veiligheid 

- Het lesgeven. 

Na afloop zal er een inspectieverslag worden opgemaakt. 

Mocht het verslag binnen zijn, dan hoort u het van ons.  

 

Herhaling oproepje OR 

Aan het eind van dit schooljaar komt er ruimte vrij in de 

ouderraad. We zoeken mensen die zich praktisch willen 

inzetten voor de school. Lijkt het u leuk om zitting te nemen 

in de ouderraad en mee te helpen met het organiseren van 

activiteiten op school, dan kunt u dit aangeven op school, bij 

Saskia of bij de voorzitter van de ouderraad,  

Antoinette Kortenhoeven. Haar telefoonnummer is: 578160. 

We zoeken leden, maar ook iemand die penningmeester zou 

willen zijn. 

 

Formatie 

Het is gelukt om het formatieplaatje voor volgend schooljaar 

rond te krijgen. In de bijlage kunt u lezen wie er volgend jaar 

voor welke groep staat.  
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Wet werk en zekerheid 

De wet werk en zekerheid zal per 1 juli 2016 ingaan voor het 

onderwijs. De wet heeft invloed op het aannemen van 

invalkrachten bij ziekte van leerkrachten. In de bijlage kunt u 

lezen hoe we hier als vereniging Scholen met de Bijbel 

Wierden-Enter mee omgaan. 

 

Vakantierooster 2016-2017 

De vakantiedagen voor volgend schooljaar zijn als volgt: 

 

Herfstvakantie: 17-21 oktober 2016  

Sunte Martt’n : 7 nov. 2016  

Kerstvakantie: 23 dec 2016 - 6 jan. 2017  

Voorjaarsvakantie: 20 - 24 feb. 2017  

Meivakantie: 24 – 28 april 2017 

Bevrijdingsdag: 5 mei 2017  

Hemelvaartsweekend: 25, 26 mei 2017  

Tweede Pinksterdag: 5 juni 2017  

Zomervakantie: 24 juli – 1 sept. 2017 

 

Er worden nog studie(mid)dagen ingepland, maar die zijn op 

dit moment nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is, zullen we 

de data in de nieuwsbrief zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

23 mei.: Start screening 

23 mei.: Inschrijving wandelvierdaagse om 15.30 uur 

25 mei.: Ouderpanelavond voor genodigden 

30 mei.: Weekopening 

6 juni.: Inspectiebezoek 

9 juni.: Gebedsgroep om 13.30 uur in de school 

10 juni.: Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur 

 

 

  


