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Paasvieringen 

Aankomende woensdag vieren de kinderen van de 

onderbouw (groep 0 t/m 4) het Paasfeest in de hal van de 

school. We starten om 19.00 uur. De uitnodigingen zijn 

inmiddels uitgedeeld. Wilt u er rekening mee houden dat 

jongere broers/zussen thuis blijven en dat er 2 personen per 

gezin welkom zijn? Dit i.v.m. de beschikbare ruimte. 

 

Donderdagmorgen 13 april vieren de kinderen van de 

bovenbouw het Paasfeest in de klas. De ouderraad zorgt 

iedere keer weer voor de versnaperingen en de versiering in 

de school. Heel erg bedankt! 

 Paasetentje 

Donderdag 13 april houden we ’s middags ook ons 

paasetentje. Alle kinderen blijven over en eten gezamenlijk 

op school. Om 12.00 uur gaan we even naar buiten om een 

frisse neus te halen en om 12.15 uur beginnen we met eten. 

Wilt u uw kind(eren) een bord, beker en bestek meegeven? 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is geen bestek nodig. Na 

het eten gaan we nog even door in de klas. Alle leerlingen zijn 

om 14.00 uur vrij. 

 

De kinderen van groep 0 gaan de gewone tijden naar school. 

Deze kinderen eten lekker om 11.30 uur wat. U mag ze om 

12.00 uur van school komen ophalen.  

 

   Welkom 

Vanaf aankomende maandag mag Glenn Reuver beginnen bij 

ons op school. Hij viert dit weekend zijn 4e verjaardag. Van 

harte welkom in groep 0. We wensen je een hele goede tijd 

toe bij ons op de Sjaloomschool! 

 

 Prijsvraag naam speeltuin Cool Nature  

De uiterste inleverdatum voor de speeltuin is voorbij. Alvast 

bedankt voor het meedenken! We gaan ons nu buigen over 

de nieuwe naam, zodra dit bekend is, laten we het weten. 

Schoolvoetbaltoernooi 

Maandag 10 april en dinsdag 11 april wordt het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi gehouden. Onze kinderen uit groep 7 

en 8 zijn er al bijna klaar voor! U bent welkom om alle teams 

aan te moedigen vanaf 16.00 uur op het sportpark. Ook 

groep 2 doet mee aan het kanariepietjestoernooi. Dit 

toernooi wordt op maandag gehouden vanaf 16.00 uur.  

De spandoeken zijn in de maak! We wensen alle kinderen van 

groep 2, 7 en 8 veel plezier toe! 

Afscheid juf Betty Tukker 

Vanaf 2013 heeft juf Betty zich voor onze school ingezet. Als 

gepensioneerde leerkracht wilde ze toch graag wat in het 

onderwijs blijven doen. In al die jaren heeft ze veel geholpen 

in de groepen 1 en 2. Nu is de tijd gekomen om echt van haar 

pensioen te gaan genieten. We zijn heel blij dat we al die 

jaren van haar kwaliteiten gebruik mochten maken.  

Juf Betty, heel erg bedankt! 

Donderdag 13 april zal haar laatste morgen zijn bij ons in 

groep 1. 

Paasweekend 
Op Goede Vrijdag (14 april) en op Tweede Paasdag (17 april) 

is de school gesloten. We zien elkaar dinsdag 18 april weer.  

Eindtoets groep 8 

Dinsdag 18 en woensdag 19 april doen de kinderen van  

groep 8 mee aan de eindtoets. Deze eindtoets is vanuit de 

overheid verplicht gesteld om te kijken wat het landelijke 

niveau is van de kinderen in groep 8. We hebben dit jaar 

gekozen om de IEP-toets af te nemen i.p.v. de Cito eindtoets. 

We denken dat deze toets beter in kaart kan krijgen wat de 

kinderen voor mogelijkheden hebben. Als Sjaloomschool zien 

we dat de gegevens die uit deze toets komen, vaak hetgeen 

bevestigen wat we al weten. Alle kinderen van groep 8 weten 

dan ook al naar welke school en richting ze gaan. Toch 

wensen we jullie veel succes toe. Het is ook voor jezelf fijn 

om te laten zien wat je kunt! 
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Koningsspelen 

Volgende week vrijdag, 21 april, doen we als school mee aan 

de Koningsspelen. We beginnen de dag met het hijsen van de 

vlag en het zingen van het Wilhelmus. Als ouders bent u van 

harte uitgenodigd om met ons mee te doen! Daarna krijgen 

alle kinderen een gezond ontbijtje in de klas. Zouden alle 

kinderen ook dan een eigen bord en beker mee willen 

nemen? Voor groep 6 t/m 8 is een mes ook handig om mee 

te nemen. 

Nadat we heerlijk hebben ontbeten, gaan we sportief aan de 

gang. De groepen 1 t/m 4 blijven op school om activiteiten te 

doen. De kinderen van deze groepen zijn gewoon om 12.00 

uur vrij van school. 

 

In de gemeente Wierden is er voor de kinderen van groep  

5 t/m 8 een andere opzet. Zij hebben een programma op het 

sportpark bij SVZW.  

Op het sportpark beginnen de Koningsspelen om 10.30 uur 

en ze duren tot ongeveer 14.00 uur. We vragen deze 

kinderen op de fiets naar school te komen in sportkleding. 

Daarnaast moeten alle kinderen een lunchpakketje 

meenemen. U bent als ouders/verzorgers van harte 

uitgenodigd  om hier te komen kijken en sfeer te proeven. 

Mocht u alvast een beeld willen krijgen van de spelletjes op 

het sportpark tijdens de Koningsspelen, dan kunt u kijken op 

www.koningsspelenwierden.nl  

 

 

 Meivakantie 

Na de Koningsspelen start ook meteen de meivakantie. Van 

24 tot en met 28 april zijn alle kinderen vrij. 

 

Vrijwillige contactavond maandag 1 mei 

Maandag 1 mei wordt de vrijwillige contactavond gehouden. 

Als school nodigen we ouders uit om tussentijds in gesprek te 

gaan. Dit tussentijdse moment is bedoeld om vinger aan de 

pols te houden waar nodig. Mocht u zelf een gesprek met de 

leerkracht willen, dan kunt u dit bij de leerkracht van uw kind 

aangeven, persoonlijk of via de mail voor woensdag 19 april. 

Op donderdag 20 april worden de uitnodigingen verspreid.  

Personalia 

Met juf Roos gaat het langzaamaan wat beter. Het is 

voorlopig niet haalbaar om voor de klas te gaan. Ook na de 

meivakantie zal juf Wendy de klas les blijven geven. We 

hopen dat juf Roos voor de zomervakantie wat vaker op 

school kan zijn, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. 

 

Juf Saskia zal, zoals het er nu uitziet, haar laatste werkdag 

hebben op vrijdag 9 juni. Ze zal daarna met 

zwangerschapsverlof gaan. We willen u graag informeren 

over hoe we de vervanging de komende weken gaan regelen: 

 

Vanaf de meivakantie zal juf Gerdineke lesgeven aan  

groep 5-6 op vrijdagmiddag. Op deze manier kan ze alvast 

worden ingewerkt. Vanaf 12 juni zal zij, naast de 

vrijdagmiddag, ook de donderdagmiddag voor haar rekening 

nemen voor deze groep.  

 

Vanaf 12 juni zal juf Marieke op maandag, dinsdag en 

donderdag kantoor houden op de plek van juf Saskia. Zij is de 

persoon die u kunt benaderen voor al uw vragen.  

Op woensdag kunt u bij juf Elly terecht en op vrijdag bij juf 

Irma.  

 

Dit betekent dat juf Marieke vanaf 12 juni op maandag niet 

meer voor groep 1 zal staan. Juf José zal de maandagen voor 

haar rekening nemen tot de zomervakantie. Zo houden we de 

rust in de groep. Op donderdagmiddag krijgt juf Marieke 

ondersteuning van juf Irma, vandaar dat juf Gerdineke haar 

zal vervangen. 

www.koningsspelenwierden.nl
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Vakantierooster 2017-2018 

De vakantiedagen voor volgend schooljaar zijn als volgt: 

 

Herfstvakantie: 23-27 oktober 2017  

Sunte Mart’n : 6 nov. 2017  

Kerstvakantie: 25 dec 2017 - 5 jan. 2018  

Voorjaarsvakantie: 26 feb - 2 maart 2018 

Pasen: vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018 

Koningsdag: 27 april 2018 

Meivakantie: 30 april – 4 mei 2018 

Bevrijdingsdag: zaterdag 5 mei 2018  

Hemelvaartsweekend: 10, 11 mei 2018  

Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018  

Zomervakantie: 23 juli – 31 aug. 2018 

 

Daarnaast zijn er 2 vrijdagmiddagen die vrij zijn: 

vrijdagmiddag 22 december 2017 en vrijdagmiddag 20 juli 

2018. 

 

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. 

 

 

Schoolfruit week 15 

Aankomende week is de laatste week van het project 

schoolfruit. We willen alle moeders die iedere week hebben 

geholpen ontzettend bedanken. Het was enorm goed 

geregeld dit schooljaar! Vanaf week 16 mag u zelf het 

tussendoortje weer verzorgen voor de kinderen. We merken 

dat iedereen goed en gezond eet en het zou mooi zijn als we 

dat kunnen doorzetten. Het volgende schoolfruit zal 

komende week worden uitgedeeld: 

 

Dinsdag:  paprika 

Woensdag: komkommer 

Donderdag: appel (Jonagold) 

 

 

Bijlage Woord en Daad 

In de bijlage kunt u informatie vinden over een actie van 

Woord en Daad. De kinderen kunnen karweitjes doen om zo 

geld op te halen voor het goede doel. Als school laten we dit 

vrij. Mochten er kinderen mee willen doen, het geld is in te 

leveren tot en met donderdag 4 mei. Dan komt de stichting 

het geld ophalen. 

 

 

Belangrijke data  

 

10 april:  Schoolvoetbaltoernooi gr 2, 7 en 8 

11 april:  Schoolvoetbaltoernooi gr 7 en 8 

12 april:  Paasviering onderbouw om 19.00 uur 

13 april:  Paasviering bovenbouw in de klas 

13 april:  Paasetentje, iedereen om 14.00 uur vrij 

14 april:  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

17 april:  Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

18 april:  Eindtoets groep 8 

19 april:  Eindtoets groep 8 

20 april:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

20 april:  MR-vergadering om 19.30 uur 

21 april:  Koningsspelen 

24 april:  Start meivakantie 

1 mei:  Weer naar school 

 

 

 


