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 Terugblikken 

Afgelopen dinsdag hebben we met het team een studiedag 

gehad. Tijdens deze vergadering hebben we gekeken naar 

ons onderwijs van het afgelopen jaar. Dat is best vroeg in het 

jaar, want we mogen nog even! Toch kunnen we nu al zeggen 

dat er weer veel gebeurd is! Een kijkje in de keuken: 

 

- De rekenmethode Wereld in Getallen is verder 

geïmplementeerd. We leren steeds beter ons onderwijs af te 

stemmen op het individuele kind. 

 

- In groep 1 en 2 werken we met KIJK! Dit observatie-

instrument geeft ons veel informatie over de ontwikkeling 

van onze kinderen. Kinderen leren spelenderwijs. 

 

- In alle groepen worden kindgesprekken gevoerd. Vanaf 

groep 4 wordt dit verwerkt in een kindplan door het kind zelf 

opgesteld. Op die manier kunnen kinderen heel doelgericht 

werken en weten wij als leerkrachten wie wat nodig heeft. 

 

- We proberen d.m.v. heldere communicatie ouders meer te 

betrekken bij ons onderwijs. Het afgelopen schooljaar zijn we 

begonnen met de app ‘Klasbord’ en we merken dat ouders 

het prettig vinden te weten wat er in de klassen speelt. 

 

- Het implementatietraject van de Vreedzame School is 

afgerond. Onze school heeft leerlingmediatoren. Dit bevalt 

heel goed. De komende jaren gebruiken we de tijd om dit 

verder vorm te geven binnen de school. 

 

- Er komt een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in 

groep 3. Het afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op 

wat er allemaal mogelijk is. Vanaf september 2017 starten we 

met de methode Lijn3. Deze methode werkt, net als Alles-in-1 

en Piramide, met thema’s. 

 

- We zijn nu een gecertificeerde opleidingsschool. Stagiaires 

kunnen bij ons op school veel facetten van het vak leren. We 

zien het als meerwaarde om studenten te begeleiden tot 

goede, startbekwame leerkrachten.  

 

 

 

- We hebben op school 4 hoogbegaafdheidsspecialisten. Deze 

leerkrachten helpen de andere collega’s om een gepast 

programma op te stellen en uit te voeren. Daarnaast werken 

we met de groep ‘de Avonturiers’. In deze groep wordt er 

extra gekeken op welke manier een kind het beste leert. Door 

spel- en leeractiviteiten, leren kinderen zichzelf beter 

ontplooien. 
 

Wat gebeurt er dan veel in een schooljaar. Sommige 

trajecten zijn afgesloten en dat geeft ruimte om weer nieuwe 

dingen op te pakken. 

 

 Verder kijken! 

Afgelopen dinsdag hebben we ook  besproken wat we 

volgend jaar allemaal gaan aanpakken. Er komen 

fantastische, nieuwe dingen op ons pad waar we u als 

ouders/verzorgers graag van op de hoogte brengen. We 

hebben u namelijk nodig om het tot een groot succes te laten 

zijn! 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in 

lezen. We zien lezen als een middel om de woordenschat en 

het leesbegrip te vergroten. Aankomend schooljaar gaan we 

hier een impuls aan geven door te starten met het project: 

Bibliotheek op school. De naam zegt het al: We krijgen een 

echte bibliotheek op school. 

 

In samenwerking met de bibliotheek in Wierden pakken we 

dit project op. Alle kinderen krijgen een pasje en worden lid 

van de bieb. Er zullen ruim 500 nieuwe boeken worden 

aangeschaft, van alles wat! De bibliotheek zal in gebruik 

worden genomen tijdens de Kinderboekenweek in oktober. 

 

Voordat het zover is, hebben we nog heel wat te doen! De 

boeken moeten worden besteld (wordt druk aan gewerkt), 

maar de nieuwe boeken zullen ook gelabeld en gescand 

moeten worden. Daarnaast moeten alle boeken in een 

computerprogramma worden gezet, zodat we, net als in de 

bibliotheek, kunnen zien wie welk boek heeft geleend. Mocht 

u willen helpen met het stickeren van de boeken en bij het 

scannen, dan kunt u een mailtje sturen naar juf Elly.  
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Als leescoördinator van de Sjaloomschool coördineert zij het 

project. E.wolf@sjaloomschool.com. 

 

Tijdens de informatieavond op dinsdag 26 september zal 

Judith Verbeij van de bibliotheek meer komen vertellen over 

ons prachtige project. 

 

Ook gaan we met ons muziekonderwijs bezig. De overheid 

heeft een subsidie uitgeschreven voor scholen die hier meer 

mee willen doen. Een uitgelezen kans voor ons als 

Sjaloomschool. Het komt er op neer dat de bestaande 

muzieklessen worden verbeterd en dat kinderen meer kennis 

opdoen van instrumenten. Een uitgebreidere beschrijving 

volgt na de zomervakantie.  

 

   High Tea 

Vrijdag 2 juni was het een drukte van belang op onze school. 

Alle moeders van groep 0 t/m 4 waren uitgenodigd voor een 

echte high tea! De hapjes waren gemaakt door onze eigen 

kinderen. We zagen alle moeders en kinderen heerlijk 

genieten. 

  

 Verlof juf Saskia 

Vandaag is de laatste werkdag van juf Saskia voor haar 

zwangerschapsverlof. Vanaf maandag kunt u al uw vragen 

richten aan juf Marieke, juf Irma en juf Elly. Vanaf dit 

moment zullen de nieuwsbrieven ook op donderdag worden 

verstuurd i.p.v. op vrijdag. Hieronder nog even het schema: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag: Juf Marieke 

Op woensdag kunt u uw vragen aan juf Elly stellen en op 

vrijdag aan juf Irma. 

   

Schoolreisjes 

Inmiddels hebben alle kinderen van groep 0 t/m 6 een 

informatiebrief ontvangen over het schoolreisje. Nog even 

een overzicht van de locaties en de tijden: 

 

Wie  Waar  Vertrek  Terug 

Gr 0, 1, 2 Morskieft 8.45 u  15.15 u 

Gr 3 en 4 Plopsaland 8.30 u  16.00 u 

Gr 5 en 6 Dolfinarium 8.45 u  17.00 u 

 

Mocht u even moeten wachten met het uitzwaaien, er staat 

koffie en thee klaar om de tijd te overbruggen! 

 

 Nieuwe MR-leden 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat niemand zich had 

opgegeven om MR-lid te worden. We zijn blij te kunnen 

melden dat de plekken voor nieuwe MR-leden nu wel zijn 

ingevuld. Vanaf september 2017 zal Antoinette Kortenhoeven 

toetreden tot de MR. In januari 2018 zal Jan Willem Schutte 

daarbij komen. Van harte welkom bij ons in de 

medezeggenschapsraad. We wensen jullie veel plezier toe! 

 

Afgelopen donderdag was de laatste MR-vergadering van Jan 

Lubbers. Na de zomervakantie zullen we zijn afscheid 

aandacht geven, maar vanaf deze plaats alvast heel erg 

bedankt voor je jarenlange inzet voor onze school! 

Schoolfeestdag 
Vrijdag 14 juli zal het feest zijn op de Sjaloomschool. De hele 

dag zal in het teken staan van de schoolfeestdag. Dit jaar 

organiseren we een echt FAIR op het schoolplein. Het geld 

dat we met deze markt ophalen, zal ten goede komen aan de 

aanschaf van een nieuw speeltoestel op het kleuterplein. Ook 

de ondergronden worden deze zomer flink aangepakt, dus er 

is heel wat geld nodig.  

 

Alle kinderen zullen tijdens workshops mooie spulletjes 

maken om te verkopen tijdens de fair. Schrijft u het vast in 

uw agenda? Meer informatie volgt nog. 

mailto:E.wolf@sjaloomschool.com
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Oproep OR en gebedsgroep 
Graag willen we nog een beroep op u doen als ouders. Na de 

zomervakantie komen er plekken vrij in de ouderraad van de 

school, maar ook in de gebedsgroep. Als school zijn we niets 

zonder de inzet van ouders.  

Ouderraad 

Aan het eind van dit schooljaar komt er ruimte vrij in de 

ouderraad. We zoeken mensen die zich praktisch willen 

inzetten voor de school. Lijkt het u leuk om zitting te nemen 

in de ouderraad en mee te helpen met het organiseren van 

activiteiten op school, dan kunt u dit aangeven op school, bij 

Marieke of bij de voorzitter van de ouderraad,  

Antoinette Kortenhoeven. Haar telefoonnummer is: 578160. 

 

Gebedsgroep 

Op de Sjaloomschool hebben we iedere maand een groepje 

ouders die de gebedspunten van kinderen meenemen in 

gebed. We doen dit in de personeelskamer van school. Het is 

erg bijzonder te merken wat voor punten kinderen inbrengen 

om voor te bidden. De gebedspunten worden één voor één 

genoemd.  

Na de zomervakantie zijn er waarschijnlijk 2 ouders die in de 

gebedsgroep zitten. We zouden deze groep ouders graag 

uitbreiden, omdat we nu erg kwetsbaar zijn. Het is niet eens 

nodig om hardop mee te bidden, het zou al fijn zijn als er 

meerdere mensen aanwezig zijn. De gebedsgroep vindt 

iedere 2e donderdag van de maand plaats om 13.15 uur. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke Imhof of 

Irma Brink. 

 

 

Foto’s wandelvierdaagse 

Afgelopen week zijn er foto’s gemaakt tijdens de 

avondvierdaagse. Ze zijn te vinden op www.ambulare.org 

 

 

 

 

Vanuit het bestuur 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Deze week hebben wij per mail de uitnodiging en agenda 

voor onze Algemene Ledenvergadering verstuurd, deze 

vergadering vindt plaats op dinsdag 20/6 a.s. om 19.30 uur, 

locatie de Wegwijzer in Enter. 

Bent u lid van de schoolvereniging en heeft u geen mail 

ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en 

adresgegevens naar: g.baan@smdb-wierden-enter.nl, wij 

sturen u de stukken dan z.s.m. toe. 

 

Belangrijke data  

 

15 juni:  Schoolreisjes groep 0 t/m 6 

19 juni:  Weekopening 

28 juni:  Schoolkamp gr 8, gr 0, 1 en 2 vrij 

29 juni:  Schoolkamp gr 8, gr 0, 1 en 2 vrij 

30 juni:  Schoolkamp gr 8, gr 0, 1 en 2 vrij 

5 juli:  Kijkmorgen nieuwe groep 1 

7 juli:  Schoolreis groep 7 

http://www.ambulare.org/

