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Wat een cadeau! 

In de vorige nieuwsbrief heeft u over ons lopende 

zendingsproject kunnen lezen. Hieronder volgt nog een korte 

uitleg: 

 

Jarige Job helpt kinderen én daarmee het hele gezin door in 

ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te 

maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox 

ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan. Het 

zendingsgeld wat we tot de zomervakantie ophalen gaat naar 

stichting Jarige Job. In elke klas komt een spaarkaart waarop 

te zien is waarvoor al ‘gespaard’ is, zoals slingers, ballonnen, 

taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. 

Spaart u mee? 

 

In de weekopening van afgelopen maandag ging het ook over 

een cadeau, maar dan over een cadeau dat God ons iedere 

dag opnieuw geeft. Omdat Jezus aan het kruis ging, mogen 

wij iedere dag opnieuw beginnen. Wat een kostbaar 

geschenk! 

 

 

 Welkom 

Binnenkort wordt Chloè Kulan 4 jaar. Ze start na het 

Hemelvaartsweekend bij ons op school. Van harte welkom bij 

ons in groep 0. We wensen je veel plezier op onze 

Sjaloomschool!  

 

   Geboren 

Op maandag 1 mei is er een meisje 

geboren bij de familie Woolderink.  

Ze noemen haar Sarah. Quinten (groep 

4) en Julia (groep 2) zijn grote broer en 

zus geworden. Ze zijn heel trots op hun 

zusje. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige geschenk.               

 

 

 Luizencontrole 

Na de meivakantie zijn er al meerdere controles geweest en 

op dit moment zijn we luizenvrij! Heel erg mooi! Dit willen we 

graag zo houden, dus wilt u thuis de kinderen ook goed 

blijven controleren? 

Schoolkorfbaltoernooi 

Ik vond het korfbaltoernooi heel goed gaan, alleen Sjaloom 1 

was niet door naar de achtste finale. Sjaloom 2, 3 en 4 wel. 

Sjaloom 2 is tot de kwartfinale gekomen en Sjaloom 3 is tot 

de achtste finale gekomen. Sjaloom 4 is zelfs tot de halve 

finale gekomen. Het was gezellig en daar draait het nu 

eenmaal om! 

Dorienke van Grootheest (groep 6) 

 

                  
 

Inloop Alles-in-1 

Dinsdagmiddag 16 mei staat de school weer open voor alle 

belangstellenden. De laatste inloop van dit schooljaar wordt 

dan gehouden in groep 4 t/m 8. De volgende thema’s zijn aan 

bod gekomen in de afgelopen periode: 

Groep 4: Techniek Groep 5-6: Kleding en Sport 

Groep 6-7: Dieren Groep 8: Milieu en Kringloop 

 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen van 

15.15 tot 16.00 uur. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSkJ7wserTAhVPaVAKHY1GDX4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pietvolbeda.nl%2Fpage%2Fkorfbal&psig=AFQjCNG-mpMTMQWwWax9W2EyEcu80z7PDw&ust=1494679676498196


 
 
 
 
 
 
 

      12 mei 2017 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2016 - 2017 

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

www.sjaloomschool.com 

Brandweer op school 

Aanstaande woensdag zal de brandweer bij ons op school 

komen om voorlichting te geven over het beroep. De groepen 

2 t/m 7 krijgen een gastles en sommige groepen mogen zelfs 

een kijkje nemen in de brandweerauto.     

     

                             
 

Opening speeltuin G.H. Beensweg 
Eindelijk is het zover! Vrijdag 19 mei zullen we met alle 

kinderen naar de speeltuin gaan aan de G.H. Beensweg.  

De officiële opening zal om 10.00 uur plaatsvinden in 

samenwerking met de gemeente Wierden. De naam is 

inmiddels uit één van de inzendingen gekozen, maar wat dit 

is, houden we nog even geheim. We hopen op een feestelijke 

morgen met mooi weer!  

Opgave wandelvierdaagse 

Op 22 mei om 15.15 uur zullen 2 personen van Ambulare op 

onze school de kinderen die deel willen nemen aan de 

avond4daagse inschrijven of helpen inschrijven.  

De avond4daagse staat gepland van 6 t/m 9 juni. 

 

De kosten van deelname bedragen 

€ 4,- voor 4 dagen of  

€ 1,50 per dag. Dit geldt voor zowel 

de kinderen als voor de 

meelopende ouders/verzorgers. Bij 

inschrijving graag zo gepast mogelijk 

betalen. Deelnemers die zich inschrijven voor alle 4 dagen à  

€ 4,- ontvangen reductie op een entree zwembad de Kolk. 

 

Anti-pestdag 

Woensdag 24 mei besteden we aandacht aan de landelijke 

anti-pestdag. We willen graag zichtbaar maken dat we tegen 

pesten zijn, dus we willen vragen of alle kinderen in blauwe 

kleding naar school willen komen.  

 

Hemelvaartsweekend, alle kinderen vrij 

Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei zijn alle kinderen vrij 

i.v.m. het Hemelvaartsweekend. 

 

Nieuwe MR-leden 

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

Medezeggenschapsraad van onze school. Vanaf 1 januari 

2018 komt er een tweede plek vrij. We zoeken mensen om 

deze plekken in te vullen. In de bijlage kunt u de brief met 

informatie vinden. Daarin staat ook beschreven welke 

procedure we handhaven. Omdat er een antwoordstrook bij 

zit, is de brief vandaag ook met alle oudste kinderen mee 

naar huis gegaan. De antwoordstrook kunt u inleveren tot en 

met woensdag 24 mei.  

 

Inloop Alles-in-1 

Denkt u nog even aan de inloop van Alles-in-1? Deze is 

verplaatst en wordt nu gehouden op dinsdag 16 mei van 

15.15 tot 16.00 uur.  
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Vervanging juf Saskia 

In een vorige nieuwsbrief heeft u over de vervanging van  

juf Saskia kunnen lezen. Hieronder nog even een korte 

samenvatting hoe we de vervanging gaan oplossen: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag: Juf Marieke 

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

vrijdag aan juf Irma. 

 

De vervanging voor de groepen is als volgt geregeld: 

Maandag staat juf José voor groep 1. Op donderdagmiddag 

en vrijdagmiddag zal juf Gerdineke lesgeven aan groep 5-6. 

 

 

Belangrijke data  

 

16 mei:  Inloop Alles-in-1 van 15.15 – 16.00 uur 

17 mei:  Brandweer op school 

19 mei:  Opening speeltuin G.H. Beensweg 

22 mei:  Inschrijven wandelvierdaagse, 15.15 uur 

24 mei:  Anti-pestdag 

25 mei:  Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij 

26 mei:  Alle kinderen vrij 

29 mei:  Weekopening 

31 mei:  Ouderpanelavond om 20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 


