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 Themaweek 

Op een steen-rots kun je bouwen, 

maar niet op het losse zand. 

Stel op Jezus je vertrouwen, 

want die Steen-rots houdt steeds stand. 

 

Als de stenen konden spreken, 

zeiden ze: ‘De Heer is trouw!’ 

En door Jezus is gebleken: 

God houdt ook van mij en jou! 

Fragment uit het themalied Kerk en School 

 

 Ambulance op school 

Maandag 18 januari was er een ambulance op school. Wij 

mochten even met de klas er in kijken. We kregen uitleg van 

de chauffeur.  

Wanneer je als kind met de ambulance moet krijg je een 

knuffel of een medaille. In de ambulance zijn verschillende 

spullen zoals; een deken, handschoentjes, brancard, spuitjes, 

medicijnen, nekkraag. Zodra je in de ambulance ligt wordt je 

beplakt met stickertjes dit is om je hartslag en zuurstof te 

meten.  Het was heel leuk! 

  

Groetjes Kars Lohuis en Tim Keppelink 

 

 Voorleeswedstrijd 

Dinsdagmiddag 19 januari stond in het teken van lezen. Uit 

iedere groep hebben er een aantal kinderen mogen 

voorlezen in de hal van de 

school. We hebben veel 

spannende en grappige verhalen 

gehoord. Namens de school zal 

Joliene Menger meedoen aan de 

voorleeswedstrijd van de 

gemeente Wierden die wordt gehouden op woensdag  

3 februari. Succes Joliene! 

Open huis 

Vorig weekend stond onze school open voor nieuwe 

leerlingen. Er was erg veel belangstelling! 

Nogmaals willen we de ouders vragen om uw kind op te 

geven wanneer uw kind in de periode t/m september 2017  

4 jaar wordt. Dit geeft ons een goed beeld van wat we 

kunnen verwachten qua groepsverdeling.  

 

Kerkenpad 

Maandagmiddag 25 januari brachten we met groep 7 een 

bezoekje aan de Rooms Katholieke kerk. Toen we daar 

kwamen, kregen we een rondleiding door de hele kerk. Eerst 

werden we van harte welkom geheten. Daarna kregen we 

een kamertje te zien waar je een kaarsje aan kon steken en 

iets in een boek schrijven. Daarna kregen we de kerkzaal alles 

te zien: de beelden, de ramen. Het werd allemaal uitgelegd 

van het begin tot het einde. Er waren ook een soort van 

houten bakjes waar je je handen in deed en daarna het kruis 

maakte. En er was ook een bel daaraan bellen ze als de 

kerkdienst begint. Er was ook nog een kluis waar als er brand 

uitbreekt dat dat nog heel blijft, want het zijn allemaal hele 

oude spullen. En als je werd gedoopt kreeg je een eigen 

schelp met je naam en wanneer je werd gedoopt. En na een 

jaar kreeg je die schelp dan mee naar huis. maar als je ook 

gestorven was kreeg je een kruisje die na ongeveer een jaar 

aan de familie werd gegeven. En er stond aan de ingang ook 

een beeld van Maria die Jezus vast had toen hij net van het 

kruis afging. Alles werd er dus uitgelegd van het begin tot het 

einde. Het was er mooi om naar te kijken en we hebben er 

van genoten. En het was interessant om veel te weten te 

komen over de Rooms Katholieke kerk. 

 

Emma Meijerink en Marije Smelt uit groep 7 
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Klassennieuws  

Aankomende maandag kunt u het klassennieuws verwachten 

van de leerkrachten. De laatste nieuwtjes worden weer met u 

gedeeld. Voor groep 1 en 2 geldt dat zij worden geïnformeerd 

door middel van de ouderbrief van Piramide. De ouders van 

groep 4-5 maken gebruik van de app Klasbord, een pilot om 

te kijken hoe dit gaat. Aan het eind van het schooljaar zullen 

we het gebruik hiervan, samen met deze ouders, evalueren.  

 

Voorleesontbijt 

Op donderdag 4 februari doen we met groep 1 en 2 mee aan 

het voorleesontbijt. De kinderen krijgen op school wat 

drinken en een krentenbol. Tijdens het eten kunnen ze 

luisteren naar een mooi verhaal dat gaat over een geitje.  

Wie het prentenboek voorleest, blijft nog even een 

verrassing! 

 

 

Laatste weken juf Margot 

Juf Margot zal op woensdag 10 februari haar laatste stagedag 

lopen in groep 7. Ze heeft vanaf de zomervakantie haar LIO 

gelopen en dit heeft ze met een heel goed resultaat 

afgerond. Ze zal dan ook binnenkort haar PABO-diploma in 

ontvangst mogen nemen. Alvast van harte gefeliciteerd! 

 

 

Studiedag leerkrachten, alle lln vrij 

Op vrijdag 12 februari zijn alle leerlingen vrij. Voor de 

leerkrachten is dit een werkdag zonder leerlingen. De dag zal 

in het teken staan van het schrijven van groepsplannen, 

maken van de rapporten en contactavonden voorbereiden.  

 

 

 

Nieuwsbrief de Vreedzame School 

In de mail kunt u de nieuwsbrief van blok 4 vinden van de 

Vreedzame School. Het gaat het aankomende blok over 

gevoelens: We hebben hart voor elkaar! 

 

Schoolfruit week 5 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  appel   

Woensdag  sinaasappel 

Donderdag komkommer 

 

 

 Belangrijke data  

31 jan.: Kerkdiensten in alle Wierdense kerken themaweek 

1 feb.: Klassennieuws naar ouders 

2 feb.: Contactavond ouders groep 8 (vrijwillig) 

3 feb.: Voorleeswedstrijd van de gemeente Wierden 

4 feb.: Voorleesontbijt in groep 1 en 2 

5 feb.: Spel- en boekenplan groep 1 

12 feb.: Studiedag leerkrachten, alle lln vrij 

 

 

 


