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 Handbaltoernooi groep 8 

We hebben hard geoefend voor het handbaltoernooi. In 

verschillende gymlessen hebben we geleerd hoe we handbal 

moeten spelen. Op woensdagmiddag 5 oktober was het 

toernooi. De eerste wedstrijd hadden de meiden 2 -1  

verloren tegen de Immanuël. De tweede wedstrijd hadden de 

meiden 9-0 verloren van het Galjoen.  

De eerste wedstrijd hadden de jongens met 3-2 verloren van 

de Morgenster. De tweede wedstrijd hadden de jongens met 

2-2 gelijk gespeeld tegen de Mariaschool.   

 

Het was erg leuk en gezellig! Maar het was ook heel jammer 

dat we zo snel uit lagen. Als laatste willen we Stephan heel 

erg bedanken voor het helpen van groep acht!  

 

 

 Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek zit er al 

weer op. Het thema dit jaar was 

‘Voor altijd jong’. Afgelopen 

woensdag hielden we onze 

kleedjesmarkt. Er zijn heel veel 

boeken verkocht, maar gelukkig 

ook gekocht. Het is goed om te zien dat boeken en 

tijdschriften zo een tweede kans krijgen en dat kinderen 

opnieuw leesplezier kunnen hebben. Voor beelden, klik hier. 

 

 Inloop Alles-in-1 

Gisteren hebben we onze eerste inloop gehouden van dit 

schooljaar. Het was meteen ook de gezamenlijke inloop waar 

alle klassen aan meededen. Het overkoepelende thema was 

‘Aardrijkskunde’. In de kleutergroepen ging het over wonen, 

in groep 3 is druk gewerkt over Italië, groep 4 heeft zich bezig 

gehouden met ‘Waar is het?’ en vanaf groep 5 ging het over 

de verschillende werelddelen. Het is mooi om te zien dat de 

belangstelling zo groot is! Voor een filmpje van deze avond, 

klik hier. 

 Herfstvakantie 

De herfstvakantie staat op het punt van beginnen. De eerste 

periode zit er alweer op en de tijd vliegt voorbij! Maandag  

24 oktober beginnen we weer. We wensen iedereen een fijne 

week toe!  

Luizencontrole 

Denkt u aan de luizencontrole na de herfstvakantie? Op 

maandag 24 oktober worden alle kinderen ’s morgens 

gecontroleerd. Wilt u rekening houden met de manier 

waarop de haren vast zitten? Mooie vlechten worden helaas 

uitgehaald.  

 Leerlingmediatie en diplomering 

Onze leerlingmediatoren zijn de 

afgelopen weken druk geweest 

met de training. Op maandag 24 

oktober sluiten we de training af 

met een echte diplomering. 

Uiteraard bent u van harte welkom 

om daarbij aanwezig te zijn. De 

diplomering start om 13.15 uur. In 

de volgende nieuwsbrief stellen we 

de mediatoren aan u voor.  

 

Update Klasbord 

De app van Klasbord heeft een update gehad, waardoor u (op 

sommige telefoons) opnieuw moet inloggen met uw 

mailadres. De berichten die worden geplaatst komen 

daardoor niet automatisch op uw beginscherm. Wilt u hier 

rekening mee houden? 

 

https://www.magisto.com/video/bE0EIF4KFSgvDx9pYw?o=i&c=e&l=mmr1&tp=AgMCXjUmPFZHXlRcWXpuXxAHWghdLWBYRQddCgl_bw4UUVsIU3hqClcUCUkFOioIFDkFXlcqPAIFAwhlHCY8Dh45Hl8LKyFNBBUJSDUmPFZHVFwDWH5tWFcFBFsEIT0HTAMBWwMj&trydeeplink
https://www.magisto.com/video/MVhHMVYACG42TxBpYw?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Pyjamaparty in groep 1 

Donderdag 27 oktober zal groep 1 een pyjamaparty 

organiseren. Om 18.30 uur zijn alle kinderen welkom in 

pyjama. Het feest wordt gehouden ter introductie van het 

spel- en boekenplan. Ouders hebben inmiddels een brief 

ontvangen. 

 

  Contactpersoon Sjaloomschool  

In de bijlage kunt u informatie vinden over ons 

contactpersoon op school. Juf Marianne legt in de bijlage uit 

wat haar taak is en wat ze voor u kan betekenen. Wanneer u 

vragen heeft, stel ze gerust! 

 

Personalia 

De afgelopen periode is juf Sanne druk bezig geweest met 

revalideren. De klachten die ze heeft van haar dubbele hernia 

zijn gelukkig een stuk verminderd. Heel rustig aan mag ze de 

uren voor de klas uitbreiden. De afgelopen weken stond juf  

2 uur per dag voor de groep, na de herfstvakantie wil ze 

proberen alle ochtenden te gaan doen. Juf Saskia zal op 

maandag, dinsdag en woensdag (om de week) de uren 

opvullen die over blijven. Op woensdag (om de week) en 

vrijdag zal juf Liseth als back-up aanwezig zijn. De rest van het 

schooljaar zal juf Liseth de donderdag les blijven geven aan 

groep 3, omdat juf Sanne op donderdag de studie master SEN 

volgt in Utrecht. We willen vanaf deze plaats juf Miriam 

enorm bedanken voor haar inzet van de afgelopen weken. 

Heel veel succes, maar vooral plezier toegewenst bij je 

nieuwe baan in Ypelo. 

 

Meester Peter zal om bovenstaande reden blijven lesgeven 

aan groep 4 op de woensdag en op vrijdagmiddag aan groep 

5-6. We verwachten dat dit tot de kerstvakantie zal zijn. 

 

Juf Marloes zal na de herfstvakantie weer starten in  

groep 6-7. Ze heeft heerlijk kunnen genieten van haar 

zwangerschapsverlof. We zijn blij dat ze gezond en wel weer 

kan beginnen bij ons op school. 

Uitnodiging 

Speciaal voor ouders, gastspreker Gijs Horvers 

De lezing Autisme en overprikkeling  

 

Wegens overweldigende belangstelling hebben wij Gijs 

Horvers opnieuw gevraagd voor de lezing over autisme en 

overprikkeling. De lezing vindt plaats op dinsdagavond 15 

november 2016. Gijs kan, als ervaringsdeskundige, op 

inspirerende wijze vertellen wat overprikkeling betekent voor 

mensen met autisme. Overprikkeling ontstaat als er meer 

informatie binnenkomt dan door het zenuwstelsel verwerkt 

kan worden, er ontstaat een soort van filevorming in het 

hoofd. Het gevolg is overprikkeling en controleverlies. 

Daarmee ontstaat een sterk gevoel van onveiligheid. 

Kinderen met ASS raken het overzicht kwijt en (kunnen) 

reageren met gedrag dat door de buitenwereld gezien wordt 

als moeilijk verstaanbaar gedrag. Het is echter een 

overlevingsstrategie. 

Datum: 15 november 2016    Start lezing:    19.30 uur  

Zaal open:  19.00 uur  (koffie en thee) 

Einde lezing:    21.30 uur 

Locatie:       Berflo Hengelo Apolloplein 1, 7552 VG Hengelo 

Navigatie:   Kuipersdijk afsl. Stadionlaan (naast de Nettorama)  

Kosten:              Deze lezing is gratis 

  

Aanmelden? 

Stuur een e-mail naar info@steunpuntautismetwente.nl  tot 

uiterlijk 8 november 2016. 

Er zijn 144 plaatsen beschikbaar, deelname is op basis van 

volgorde van aanmelding. 

 

Belangrijke data  

14 okt.:  Start herfstvakantie om 15.15 uur  

24 okt.:  Luizencontrole om 8.30 uur 

24 okt.:  Diplomering leerlingmediatie om 13.15 uur 

2 nov.:  Dankdagviering in de hal van de school 

2 nov.:  Ouderpanelavond (op uitnodiging) 

7 nov.:  St. Mart’n, alle leerlingen vrij 

mailto:info@steunpuntautismetwente.nl

