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 10.000 redenen tot dankbaarheid 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

 Refrein 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

 O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

 Met meer passie dan ooit; 

 o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige  Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw  liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Lied: Opwekking 733. Klik hier voor een filmpje. 

 

 

 

De school is weer begonnen. Wat zijn we blij dat we alle 

kinderen gezond en wel mochten begroeten afgelopen 

maandag. Dat is iets om enorm dankbaar voor te zijn.  

Als collega’s waren we al eerder begonnen met elkaar. 

Gelukkig gaat het iets beter met juf Sanne, zodat ook zij er bij 

kon zijn. Ze is iedere dag eventjes op school om te kijken hoe 

het gaat. 

 

We hopen dat het een mooi schooljaar gaat worden en we 

stellen daarin ons vertrouwen op God. Hij wil ons iedere dag 

helpen, wat is dat een fijn houvast. 

 

 

 

 

 

 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. Ise Hegeman, Isa van 

der Riet, Meghety Abdulmasih, Marcus Nijhoff, Marlise 

Klopman, Louai Talib, Xiomara Kuipers en Fleur Tangenberg 

zijn begonnen. Ook is Fatima Talib is begonnen in groep 6 en 

in groep 3 zijn Ivan Gerritsen Mulkes en Tobiaz Widjaja 

gestart. 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 15.15 uur, dit komt ten 

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

 

Luizencontrole 
Afgelopen maandag zijn we gestart met de luizencontrole. 

We doen dit na elke vakantie. Helaas zijn er bij veel kinderen 

luizen ontdekt. 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. Vrijdag 9 september worden alle kinderen 

opnieuw gecontroleerd. 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=qFeUc6Sm8ec
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 De Vreedzame School en informatieavond 

We zijn weer fris begonnen en zo ook met de Vreedzame 

School. We zitten in het laatste, derde jaar van het 

implementatietraject van deze methode. Dit schooljaar 

beginnen we met de leerlingmediatie. Tijdens de 

informatieavond voor ouders (gr 1 t/m 7) op dinsdag  

20 september zal Paulien Gruintjes (onze begeleider) hier 

meer over vertellen. In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen 

wat de opzet is van de informatieavond, maar deze avond 

bevelen we alvast van harte bij u aan. Het is goed om op de 

hoogte te zijn van wat er het aankomende jaar op school 

staat te gebeuren. 

Voor ouders/verzorgers van kinderen van groep 8 wordt een 

aparte informatieavond gehouden op maandag 3 oktober. 

   

In de bijlage kunt u de eerste nieuwsbrief vinden over blok 1.  

 

Sparen voor school bij Jumbo supermarkt 

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij de Jumbo gaan 

sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- 

ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u 

toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u 

natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten 

die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en 

spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website 

http://www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze 

school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn.  

Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze 

school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook 

inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox 

waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. 

 

 Alvast bedankt voor het meesparen voor onze school! 

 

                 

Fietspuzzeltocht 

Vandaag hebben de kinderen een uitnodiging voor de 

fietspuzzeltocht van vrijdag 9 september meegekregen naar 

huis. We hopen dat er veel ouders en kinderen mee zullen 

fietsen. Denkt u eraan om u op te geven? Tot en met 

woensdag 7 september 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. 

 

 

Ouderraad 

Vanaf de zomervakantie vinden er een aantal wisselingen 

plaats in de ouderraad van onze school. Diana Dekkers zal na 

jarenlange inzet stoppen als penningmeester. Heel erg 

bedankt voor de afgelopen jaren!  

Gelukkig zijn er een aantal mensen bereid gevonden om 

zitting te nemen in de ouderraad. Vele handen maken 

namelijk licht werk! Janita Lubbers, Angelique Wolters en 

Miranda Wetering hebben aangeven zich voor de school in te 

willen zetten door bij de ouderraad te gaan. Daar zijn we heel 

erg blij mee! Daarnaast zal Renate del Grosso het 

aankomende schooljaar als schaduwvoorzitter meedraaien 

met Antoinette Kortenhoeven. Volgend schooljaar zal Renate 

deze taak van Antoinette overnemen. Fijn dat er zoveel 

ouders bereid zijn om te helpen in de school. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jumbo.com/sparenvoorjeschool
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR4cLL8O3OAhVF0xQKHU3IDtkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.jumbosparenvoorjeschool.nl%2F&psig=AFQjCNElR94MCm89qjZ0PM4bkvhgVgV67g&ust=1472809358101644
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 Gebedsgroep 

Eens per maand komt er een aantal ouders bij elkaar om voor 

de school te bidden. Dat doen we in school en namens de 

school is juf Saskia er bij. De gebedspunten die er zijn, 

worden door de kinderen zelf aangedragen.  

 

Iedere tweede donderdag van de maand beginnen we om 

13.15 uur. Mocht u met ons mee willen bidden, dan bent u 

van harte welkom. Uw aanwezigheid alleen is al fijn!  

De planning voor de komende tijd is als volgt: 

donderdag 8 september 

donderdag 13 oktober 

donderdag 10 november 

donderdag 8 december 

De data kunt u ook terug vinden in onze informatiekalender. 

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 maandag staat ze voor groep 1. Mocht u 

vragen hebben voor haar, u kunt haar op dinsdag en 

donderdag bereiken. 

Klasbord 

Aankomende week krijgt u 

een brief mee  om u aan te 

melden bij de app Klasbord. 

Via deze app wordt u op de 

hoogte gehouden van alle 

ontwikkelingen in de klas(sen) van uw kind(eren). Voor de 

ouders van de kinderen van groep 5-6 geldt dit niet. Zij 

hebben de omgeving al ingesteld, omdat zij vorig schooljaar  

al gebruik maakten van deze app. Als school gaan we de 

komende tijd gebruiken om kritisch te kijken wat er via 

klasbord, de nieuwsbrief en de website wordt 

gecommuniceerd, zodat u goed wordt geïnformeerd, maar zo 

min mogelijk dubbele informatie krijgt.  

 Belangrijke data  

8 sept.:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

9 sept.:  Luizencontrole om 8.30 uur 

9 sept.:  Fietspuzzeltocht, start tussen 17 en 18 uur 

12 sept.:  Weekopening 

12 sept.:  Start gezamenlijke project 

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

 


