
 
 
 
 
 
 
 

9 december 2016 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2016 - 2017 

Sjaloomschool  Telefoonnr: 0546 - 572010  
Savornin Lohmanstraat 2 E-mail: info@sjaloomschool.com 
7642 XK Wierden  

www.sjaloomschool.com 

 Advent 

Inmiddels is het tweede Advent geworden. Een bijzondere 

tijd waarin we toe leven naar 

het Kerstfeest. De komende 

weken werken we met het 

project van Kind op Maandag. 

Het thema van ons project is 

‘Licht in de nacht’. Hoe zou dat 

voelen, alleen maar donker om 

je heen? Het kan heel leuk zijn als je in het donker in de auto 

zit en af en toe een lichtje ziet oplichten. Maar het donker 

kan ook beklemmend zijn. De komende weken lezen we in de 

Bijbel uit Jesaja die leefde in een donkere tijd vol oorlog en 

ruzie. En toch geloofde Jesaja dat het licht zou worden. In het 

kerstverhaal horen we over een donkere nacht in Bethlehem, 

waarin plotseling een licht gaat schijnen. Dat geeft hoop. Het 

laat zien dat God altijd opnieuw voor licht zal zorgen, zelfs na 

de langste en donkerste nacht. 

 

Wanneer u onze Sjaloomschool binnenloopt, ziet u links onze 

‘viertafel’ staan. Op deze viertafel is zichtbaar gemaakt waar 

we de komende weken zo vol van zijn, de geboorte van Jezus!  

Iedere week steken we een kaarsje meer aan totdat het 

daadwerkelijk Kerstfeest is.  

 

Bij het project hoort ook een themalied. De eerste twee 

coupletten zijn nu aan bod geweest: 

 

1. Jesaja ziet donkere angst in de nacht. 

De mensen zijn somber, maar toch zegt hij zacht: 

‘Ik heb voor de wereld een hoopvol bericht. 

Met handen vol vrede gaan wij naar het licht.’ 

 

Advent zet een deur op een kier 

Wanneer je goed kijkt en er echt in gelooft 

dan glanst in je ogen een licht dat niet dooft. 

 

2.  Een engel brengt woorden die niemand verwacht. 

  Nu mag je gaan hopen, je krijgt nieuwe kracht. 

  Je hoeft niet te schrikken, geloof wat je hoort. 

   Vertrouw maar in stilte en leef met Zijn woord. 

 Sinterklaas op de Sjaloomschool 

Afgelopen maandag was het eindelijk zover: Sinterklaas 

bezocht onze school. Het was even wachten, maar gelukkig 

wist hij de weg te vinden. Het was een gezellige dag. Op 

Klasbord zijn van alle groepen foto’s te vinden. 

 Inmiddels is de rust weer gekeerd en kunnen we ons gaan 

richten op het Kerstfeest. 

 Ouderraad en ouders bedankt! 

De afgelopen maand is onze ouderraad ontzettend druk 

geweest in de school. Eerst hebben ze de school in 

Sinterklaassfeer gebracht en vanaf vandaag kunnen we 

genieten van een mooie kerstsfeer. Dit jaar is het voor het 

eerst dat ook ouders/verzorgers die aan het begin van het 

schooljaar hebben aangegeven te willen helpen, worden 

ingezet. We zijn erg blij met alle hulp. Heel erg bedankt voor 

jullie inzet! 

 Luizencontrole  

Afgelopen dinsdag was er weer een luizencontrole. Er zijn 

nog steeds luizen en neten gevonden. De groepen  worden 

op maandagmorgen 19 december opnieuw gecontroleerd. 

Wilt u thuis ook goed blijven controleren en kammen? 

Wanneer er luizen worden geconstateerd, is het van groot 

belang dat u thuis kamt. De GGD geeft aan dat kammen de 

oplossing is. Als school hebben we goede ervaringen met de 

lotion van Prioderm (dus niet de shampoo). Deze lotion moet 

wat langer inwerken en wij ervaren dat daarmee de luizen 

beter worden bestreden.  
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  Inloop Alles-in-1 
Dinsdag 13 december houden we onze inloop van  

Alles-in-1. Groep 4 heeft gewerkt over het thema Jij en ik, 

groep 5-6 over de Middeleeuwen en groep 6-7 over de 

Gouden Eeuw. Groep 8 heeft zich bezig gehouden met 

communicatie. Naast de werkjes van de projecten zijn er ook 

kerstwerkjes te zien. U bent van harte welkom van 15.15 – 

16.00 uur bij ons op school. 

 

 Kerstviering groep 5 t/m 8 

Op woensdag 21 december vanaf 19.00 uur houden we onze 

Kerstviering met de bovenbouw. Dit jaar zal de viering een 

andere vorm hebben, want we gaan een kerstwandeling 

maken door de wijk. Meer informatie krijgt u nog per brief.  

De kerstviering is alleen voor ouders/verzorgers van 

leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Het is niet toegestaan 

om jongere/oudere broers en zussen mee te nemen naar de 

kerstwandeling. Wilt u hier rekening mee houden? 

 

Kerstviering groep 1 t/m 4 

Donderdag 22 december zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 

aan de beurt. Zij vieren het Kerstfeest in de eigen klas zonder 

ouders. Foto’s kunt u verwachten via de Klasbord app. 

 

Gezocht: glazen potten met deksel! 

Nogmaals in de herhaling: Voor onze kerstviering zijn we 

dringend op zoek naar lege glazen potten, het liefst de 

grotere groente /appelmoespotten met deksel. Zou u deze 

voor ons willen sparen? U mag de schone potten op school 

inleveren in de hal op de trappen.  

 

 

 

 

Uitdelen kerstkaarten 

Elk jaar is het een goede gewoonte elkaar het beste te 

wensen voor het nieuwe jaar. We willen u herinneren aan de 

afspraak die daarover geldt bij ons op school. Wanneer 

kinderen elkaar een kaart willen geven, stel dan 1 kaart voor 

de hele klas beschikbaar. Zo voorkomen we dat er kinderen 

zijn die geen kaart ontvangen. 

 

Snoep tijdens de overblijf 

Als school merken we dat er steeds meer kinderen snoep 

meenemen tijdens het overblijven. Uiteraard bent u als 

ouders verantwoordelijk voor wat uw kind eet tussen de 

middag. Toch willen we deze ontwikkeling bij u onder de 

aandacht brengen, zodat u er bewust mee om kan gaan. 

 

 

Schoolfruit week 50 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  appel   

Woensdag  mandarijn 

Donderdag kiwi 

 

Belangrijke data  

12 dec.:  Weekopening 

13 dec.:  Inloop Alles-in-1 van 15.15 – 16.00 uur 

15 dec.:  Groep 2 Kerstviering bij de Botterhof 

21 dec.:  Kerstviering bovenbouw om 19.00 uur 

22 dec.:  Kerstviering onderbouw in de klas 

23 dec.:  Iedereen om 12.00 uur vrij, kerstvakantie  

 


