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 Welkom 

Afgelopen dinsdag werd Aron Oosterhuis 4 jaar en dan mag 

je beginnen op de basisschool! Van harte welkom bij ons in 

groep 0. We wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op de 

Sjaloomschool.   

 

 

Activiteiten 

De afgelopen weken is er veel gebeurd in de klassen.  

Zo hebben we stil gestaan bij de anti-pestdag, heeft groep 8 

de Eindtoets Basisonderwijs gemaakt, hebben we meegedaan 

aan de Koningsspelen (de filmpjes heeft u al ontvangen) en 

mochten we gisteren tijdens de inloop erg veel mensen 

begroeten. Hieronder kunt u van 2 andere activiteiten een 

verslagje lezen. De rest van de foto’s e.d. kunt u op onze 

website vinden onder de groepen en in het fotoalbum.  

 

 

Techniek in groep 7  

Hallo allemaal, 

Donderdag 28 April heeft groep 7 een bezoek gehad van 

Gerrit Weyers. Hij heeft allemaal dingen van techniek en 

elektriciteit laten zien. 

Hij had een soort 

motortje bij zich en als je 

dan twee kabels tegen 

elkaar aan houd gaat de 

propeller draaien. 

Echt vet cool om te zien! 

Hij had ook een soort 

apparaatje waarmee je je weerstand kan zien. 

Hij had ook een geplastificeerd vel bij zich en daar legde hij 

een magneet onder en toen strooide hij er ijzerpoeder 

overheen. Dat gaf een heel gaaf beeld! 

Kortom, we hebben erg veel van hem kunnen leren. 

 

Groeten: Vincent & Sjoerd.  

 Bezoek aan Nijwa  

Zoals jullie misschien weten zijn wij naar Nijhoff Wassink  

geweest daar deden we dit:  

We keken bij de silo’s er waren er 

wel 52 silo’ en ze makten ook 

trucks voor een ander bedrijf. Het was erg leuk. We konden 

overal kijken. In de werkplaats zagen we een gebeukte truck 

hij was heel hard gebotst . We gingen ook naar de kantoor 

voor de trucks daar zagen we een man die een roette  

plande. En we keken wat nauw precies de dode hoek is en als 

je de chauffeur in de spiegel kan zien ziet hij jou ook dat is 

wel fijn. In de wasstraat wassen de trucks in het weekeind 

kun je het laten doen maar als je zelf tijd het dan moet je het 

zelf doen. Er zijn ook buitenlanders die ze wassen. Ze rijden 

naar Spanje, Duitsland, Polen, Hongarije en Frankrijk die 

landen komen ook naar Nederland. Nederland heeft het 

meeste personeel en de meeste trucks. Nijhoff Wassink is nu 

van Freddy Nijhof.      

Groeten Leon en Arjen, groep 6        

 

Brieven aan de toekomst 

Gisteren hebben we een brief aan de toekomst geschreven. 

We kregen een wit velletje een (A4) en daar stonden allemaal 

vragen op die we moesten beantwoorden. Zo krijgen de 

kinderen uit 2029 een brief van ons. 

Iedereen kan dan zien hoe wij leefden in 2016 en wat wij 

dachten hoe het er n 2029 uit zou zien. Ook moesten we 

beantwoorden hoe wij de dodenherdenking herdenken. 

Groeten Britt en  Iris v.S.      groep 8 
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Meivakantie 
Na alle activiteiten is het nu tijd voor de meivakantie.  

Als schoolvereniging hebben we besloten dat de meivakantie 

1 week duurt. Zoals u wellicht heeft gemerkt, zijn wij een van 

de weinige scholen die deze week wel naar school toe gaan.  

Dit heeft te maken met het feit dat wij als school werkdagen 

inzetten zonder leerlingen. Onze kinderen hebben dus ook 

nog een week vakantie, maar deze dagen zijn verspreid over 

het hele schooljaar. Op maandag 13 juni zijn de kinderen 

bijvoorbeeld ook vrij i.v.m. een studiedag van de leerkracht. 

Scholen zijn vrij om de studiedagen te kiezen en wij hebben 

voor deze constructie gekozen. We zijn verplicht om de 

bovenbouwkinderen 1000 uur naar school te laten gaan per 

jaar. We zaten het afgelopen schooljaar redelijk ruim. 

Doordat we de school hebben moeten sluiten i.v.m. het 

overlijden van meester John en binnenkort de kinderen een 

middag vrij geven i.v.m. de bruiloft van juf Sanne zijn de uren 

nu op. U merkt dat het als school belangrijk is een buffer te 

hebben voor calamiteiten. 

 

Dodenherdenking 4 mei 

Maandag 4 mei zullen er namens onze school 2 leerlingen 

een krans leggen bij ‘ons’ monument. Dat zijn Luuk Lohuis en 

Joliene Menger. Normaal gesproken staat het  monument dat 

door ons is geadopteerd tegenover het station. Dat hebben 

we al een aantal jaren in samenwerking met de 

Kluinveenschool. In verband met de werkzaamheden staat 

het monument nu tijdelijk bij de oude begraafplaats.  

 

Afgelopen week hebben we in groep 8 extra aandacht 

besteed aan de tweede wereldoorlog. Dat maakt het allemaal 

extra tastbaar en dat zijn verhalen die blijvend verteld 

moeten worden!  We hopen dat er meer kinderen van de 

Sjaloomschool zullen meelopen met de Stille Tocht op 4 mei. 

Iedereen kan aansluiten om 19.15 uur bij de Tichelgaarde. 

 

 

 

 

Luizencontrole 

Na de meivakantie starten we op maandag 9 mei om 13.30 

uur met de luizencontrole. Denkt u even aan de haardracht 

van uw kind(eren)? Gel en vlechten zijn niet handig tijdens de 

controle. 

 

Regiofinale schoolvoetbal 

Woensdag 11 mei mag ons meidenteam van groep 7/8 

meedoen aan de regiofinale van het schoolvoetbaltoernooi. 

Dit toernooi wordt gehouden in Almelo op het terrein van 

PH. Natuurlijk bent u welkom om ze aan te moedigen.  

De kinderen van groep 8 krijgen nog meer informatie over 

tijdstip e.d.  

 

Bruiloft juf Sanne 

Bij de kinderen en de juf van groep 3 loopt de spanning op! 

Op vrijdag 20 mei zal juf Sanne gaan trouwen met Jan.  

Ook de kinderen uit groep 3 mogen daarbij aanwezig zijn.  

Een aantal voorbereidingen zijn al in volle gang, maar daar 

mag juf natuurlijk niets van weten. 

 

Alle kinderen van de bovenbouw zijn deze middag vrij, omdat 

alle leerkrachten mee gaan naar de kerk en de receptie. De 

kerkdienst begint om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk 

aan de Spoorstraat. Meer informatie over verzameltijd voor 

de kinderen van groep 3 e.d. volgt na de meivakantie.  

 

 Belangrijke data  

2 mei.: Start meivakantie 

9 mei.: Weer naar school 

9 mei.: Luizencontrole om 13.30 uur 

12 mei.: Gebedsgroep om 13.30 uur in de school 

16 mei.: Tweede Pinksterdag, alle lln vrij 

20 mei.: Trouwdag juf Sanne, alle lln ’s middags vrij 

25 mei.: Ouderpanelavond voor genodigden 


