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 Start van het schooljaar 
In de morgen  

 verwonder ik mij over U, 

 want U voedt mijn diepst verlangen, 

 leert mij stil en onbevangen;  

 al mijn doen en mijn laten te geven,  

 aan de Heer van mijn leven. 

 

In de middag,  

 als duizend dingen in mij  

 U zo kunnen overstemmen,  

 wil ik U in alles kennen  

 en getuigen van U in mijn leven.  

 Heer, maak mij tot een zegen. 

 

In de avond,  

 stil in gebed, dicht bij U. 

 Onbezorgd kan ik gaan slapen;  

 laat mij opgewekt ontwaken, 

 want ik weet dat U voor mij wilt zorgen,  

 elke dag, nu en morgen. 

 

Tekst en muziek: Sela  

Voor het filmpje, klik hier. 

 

Welkom! 

Bij de start van een nieuw schooljaar horen ook nieuwe 

gezichten! In groep 1 zijn een aantal kinderen gestart en we 

willen jullie van harte welkom heten. Felicia Oros, Jade 

Schasfoort, Iemke Wessels en Nienke Wiegel zijn begonnen. 

Ook is Raman Mohammed begonnen in groep 5 en Jayden 

Royer in groep 7. Heel veel plezier bij ons op de 

Sjaloomschool! 

 

Veel ouders zijn al op school binnen geweest de afgelopen 

week. Fijn om elkaar weer te ontmoeten! Wilt u met ons 

praten over uw kind of wilt u bijzonderheden aan ons 

doorgeven? Graag na 12.00 uur of 15.30 uur, dit komt ten 

goede aan een rustige start van een dagdeel in elke groep. 

 

 

Luizencontrole 

Afgelopen woensdag zijn we gestart met de luizencontrole. 

We doen dit na elke vakantie. We willen u vragen de 

kinderen ook thuis goed te blijven controleren op luizen. 

Mocht u ze thuis aantreffen, wilt u dit dan doorgeven aan de 

leerkracht van uw kind? Zo proberen we met elkaar meer 

overlast te voorkomen. Ook zien we dat nog niet alle 

luizenzakken weer meegegeven zijn naar school. Graag zien 

we z.s.m. alle jassen weer in de daarvoor bestemde zakken 

hangen. Kinderen die starten krijgen natuurlijk een nieuwe 

luizenzak van school. 

  Informatiekalender  

Maandag is de informatiekalender meegegaan naar huis. 

Daarin kunt u alle belangrijke data vinden die het aankomend 

schooljaar voorbij komen. Wilt u deze informatie goed 

doorlezen? Mochten er veranderingen zijn, dan leest u dit in 

de nieuwsbrief.  

 

 De Vreedzame School 

We zijn weer fris begonnen en zo ook met de Vreedzame 

School. We zitten in het tweede jaar van het 

implementatietraject van deze methode en we zullen dan 

ook alle blokken gaan behandelen die de Vreedzame School 

aanbiedt. In de bijlage kunt u de eerste nieuwsbrief vinden 

over blok 1.  

Hulp bij de tussenschoolse opvang 

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. Daarnaast zoeken we iemand 

die de dagelijkse coördinatie van het overblijven op zich kan 

nemen. Het gaat om de administratie die dagelijks moet 

worden gedaan voor betalingen e.d. Het kost ongeveer 15 

minuten per dag. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent of 

wanneer u hierover meer informatie wilt, kunt u contact 

opnemen met Diny Dekker (0546-572010) 

https://www.youtube.com/watch?v=mFZO912y_jc&feature=player_embedded
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Fietspuzzeltocht 

U krijgt maandag een uitnodiging voor de fietspuzzeltocht 

van vrijdag 28 augustus. We hopen dat er veel ouders en 

kinderen mee zullen fietsen. Denkt u eraan om u op te 

geven? Tot en met woensdag 26 augustus kunt u dit doen bij 

de leerkracht van uw kind.  

De ouderraad verzorgt de catering ( patat, broodje kroket 

enz.) Dit uiteraard tegen een vriendelijk prijsje.  

De opbrengst van deze dag gaat naar de kas van de 

ouderraad. Kunt u niet mee fietsen, dan bent u toch welkom 

op het schoolplein. Er zijn nl. ook diverse activiteiten rondom 

school voor de kinderen.       

Even ter herinnering: de start is tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

 

Interne Begeleiding 

Zoals u wellicht weet, is juf Marieke interne begeleider op 

onze school. Zij coördineert alle zorg rondom leerlingen.  

Ten opzichte van vorig schooljaar zijn haar werkdagen 

veranderd. Op dinsdag en donderdag is zij aanwezig voor  

IB-taken en op vrijdag staat ze voor groep 5-6. Mocht u 

vragen hebben voor haar, u kunt haar op dinsdag en 

donderdag bereiken. 

 

LIO-stagiaire 

Dit schooljaar zal Margot Bergboer haar LIO-stage gaan lopen 

in groep 7. Vanaf 31 augustus zal ze aanwezig zijn in de groep 

om sfeer te proeven. Vervolgens zal ze les gaan geven op 

maandag, dinsdag en woensdag. Ze wordt begeleid door  

juf Elly en juf Marianne die gewoon aanwezig zijn in de klas. 

Daarnaast krijgt juf Elly tijd om taken rondom haar functie als 

taal/lees coördinator uit te voeren. In een volgende 

nieuwsbrief zal juf Margot zichzelf voorstellen.    

 Belangrijke data  

 

28 aug.:  Fietspuzzeltocht 

31 aug.:  Weekopening 

7 sept.:  Informatieavond voor ouders gr 1 t/m 7 

 


