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 Fietspuzzeltocht 

Vorige week vrijdag zijn we met u als ouders/verzorgers 

gestart door middel van de fietspuzzeltocht. Het was een heel 

gezellige avond. U kunt nog even nagenieten. Klik hier om de 

beelden te bekijken. 

 

Wellicht bent u nieuwsgierig naar de oplossingen van de 

puzzels: 

 

 
 

 

 Waterpret 

Wat waren het warme dagen aan het begin van de week!  

De kinderen van de onderbouw hebben maandagmiddag 

heerlijk met water gespeeld op het plein. Dinsdagmiddag 

waren de hogere groepen aan de beurt. Ook hebben alle 

kinderen een ijsje van Bonvanie gekregen. Ouderraad, 

bedankt voor het regelen! Het was genieten! 

Klik hier voor het filmpje van de onderbouw en hier voor het 

filmpje voor de bovenbouw. 

Luizencontrole 
Op maandag 19 september worden alle leerlingen opnieuw 

gecontroleerd. Wilt u thuis ook goed blijven controleren en 

melden wanneer u iets vindt? U mag dit melden bij juf Sylvia 

(groep 2) of de leerkracht van uw kind(eren). 

Reminder: Sparen voor school bij Jumbo  

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij de Jumbo gaan 

sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- 

ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u 

toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u 

natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten 

die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en 

spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website 

http://www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze 

school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn.  

Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze 

school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook 

inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox 

waar u of uw kinderen ze in achter kan laten. 

 Alvast bedankt voor het meesparen voor onze school! 

 

                 

https://www.magisto.com/video/MloMIUIaG2w-WwNiCzE?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
https://www.magisto.com/video/PQIcYEgCRCBvRBxpYw?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
https://www.magisto.com/video/bVtAa0VbQj47AQZpYw?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
http://www.jumbo.com/sparenvoorjeschool
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR4cLL8O3OAhVF0xQKHU3IDtkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.jumbosparenvoorjeschool.nl%2F&psig=AFQjCNElR94MCm89qjZ0PM4bkvhgVgV67g&ust=1472809358101644
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  Informatieavond 

Aanstaande dinsdag wordt de jaarlijkse informatieavond 

gehouden. Deze avond staat in het teken van de Vreedzame 

School. Paulien Gruintjes (onze begeleider) zal wat vertellen 

over leerlingmediatie. Onze kinderen gaan zich inzetten om 

de pauzes nog vreedzamer te laten verlopen. Hoe we dit gaan 

aanpakken, hoort u deze avond. Daarnaast krijgt u te horen 

wat er staat te gebeuren in de klas van uw kind(eren).  

 

Vanaf 19.15 uur staan de schooldeuren open. Om 19.30 uur 

gaan we beginnen. Vanaf 20.45 uur bent u welkom in de klas 

van uw kind. De leerkrachten zullen u veel te vertellen 

hebben. Rond 21.30 uur is de avond afgelopen.  

Mocht u meerdere kinderen op school hebben, dan vragen 

we u (zo mogelijk) te splitsen of de klas te kiezen waar u het 

meest in geïnteresseerd bent. Het is belangrijk op de hoogte 

te zijn van wat er gebeurt in de school. We hopen daarom 

ook alle ouders/verzorgers van de Sjaloomschool deze avond 

te begroeten! 

Voor ouders/verzorgers van kinderen uit groep 8 wordt een 

aparte avond gehouden. Toch willen we benadrukken dat het 

belangrijk is tijdens het eerste gedeelte over 

leerlingemediatie aan te sluiten. De kinderen van groep 8 

gaan hier namelijk een belangrijke rol in spelen.  

Denkt u aan…. 

- het meegeven van drinkbekers in plaats van pakjes drinken?  

  We merken dat we heel veel afval hebben en dit willen we  

  graag voorkomen. 

- de theedoek voor het overblijven? De kinderen gebruiken  

   de theedoek als placemat om vieze tafels te voorkomen.  

- het gebruik van de juiste ingangen? De hoofdingang en de  

  kleuteringang worden als in- en uitgang gebruikt. De  

  achterdeur bij het fietsenhok wordt alleen als uitgang  

  gebruikt. Op deze manier houden we goed overzicht wie er  

  zich in de school bevindt. 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Mijn naam is Francien Sander en 

ben werkzaam bij Maatschappelijk 

werk Noord West Twente.  

Ik heb in Almelo gewerkt als 

Algemeen Maatschappelijk 

Werkster en zal de komende 

maanden mijn collega Gonny 

Derks vervangen omdat zij met 

zwangerschapsverlof is. Wellicht dat u mij af en toe op school 

ziet en daarom zal ik me kort even nader voorstellen.  

Mijn naam is dus Francien, ben 47 jaar, getrouwd en moeder 

van 2 jongens van 12 en 14 jaar.  

 

Ik heb jaren gewerkt in de gehandicaptenzorg, bij J.P. van den 

Bent en Aveleijn. Ik heb veel gedaan in het ambulante werk.  

De laatste jaren ben ik werkzaam als Maatschappelijk 

werkster in Almelo en vanaf september dus in Wierden. Ik 

doe schoolgericht Maatschappelijk Werk, zal SoVa trainingen 

verzorgen, en naast m’n studie in Maatschappelijk Werk heb 

ik me gespecialiseerd in kinderen met rouwverwerking.  

Ik ben werkzaam op meerdere scholen in Wierden en 

omstreken. Wellicht dat we elkaar nog eens tegenkomen.  

Hebt u een vraag over uw kind, of wilt u een praatje komen 

maken, schroom dan niet om aan te kloppen tijdens het 

spreekuur. Daar zit ik voor! Hartelijke groeten,  

Francien Sander Schoolmaatschappelijk Werk Wierden. 

 

De komende data dat Francien bij ons is van 11.00 tot 12.00 

uur zijn: 29 september 2016 10 november 2016 

          13 oktober 2016  24 november 2016 

          27 oktober 2016  8 december 2016 

 Belangrijke data  

19 sept.:  Luizencontrole om 8.30 uur 

19 sept.:  MR-vergadering 

20 sept.:  Informatieavond DVS, start om 19.30 uur 

28 sept.:  Mediatiecursus deel 1 

3 okt.:  Informatieavond voor ouders gr 8 

 


