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God hoort! 

Op woensdag 8 maart vieren we met elkaar dat het biddag is. 

Het volgende lied wordt gezongen als themalied op school.  

 

Hagar loopt in de woestijn. 

God wil daar ook bij haar zijn, 

want zij krijgt hier nu te horen 

dat een zoontje wordt geboren. 

En God geeft haar het bevel: 

‘Noem je zoontje Ismaël!” 

 

Sara zelf krijgt ook een zoon. 

Ismaël lacht ongewoon. 

Hij en Hagar moeten weggaan, 

maar de Here zal hen bijstaan. 

En God heeft hun stem gehoord. 

Ismaël, dat is: God hoort! 

 

Wijs: Jozef zoekt zijn grote broers OTH 455 

Tekst: Roel Bartels 

 

 Luizencontrole 

Op maandag 6 februari bleek dat we de luizen bijna onder 

controle hebben! Daar zijn we heel blij mee. 

Maandagmorgen 27 februari zal de reguliere controle, zoals 

die altijd is na een vakantie, plaatsvinden. We hopen hierbij 

weer luizenvrij door de controle te komen, dus blijft u ook 

thuis goed controleren en kammen. 

  

 Contactavonden  

De contactavonden liggen achter ons en we kunnen 

terugkijken op goede gesprekken. Mocht er nog een vraag bij 

u opborrelen, wees altijd welkom op school! Na 12 uur en na 

15.15 uur heeft de leerkracht vaak wel tijd om uw vragen te 

beantwoorden. Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook altijd 

een afspraak maken met de leerkracht voor een ander 

moment. 

 Schaaktoernooi 

Op woensdag 8 februari hebben we het schaaktoernooi 

gehad. Het was erg leuk en we hebben de derde prijs 

behaald. Eerste was geworden qua team: Widerode 1. 

tweede: Widerode 2. derde: Sjaloomschool. En individuele 

prijzen: eerste bord: Vincent van Bart. tweede bord: Niels. 

Derde: Sem Kala. Vierde bord: Chiel. Je had in het 

schaaktoernooi vier borden: eerste bord, tweede bord, derde 

bord en vierde bord. Eerste was het beste, tweede daarna 

etc. Op het eerste bord zat Vincent van Bart, op het tweede 

bord zat Anne-Ruth Schotpoort, op het derde bord zat Kailie 

Schipper en op het vierde bord zat Jelle Waalderink. Er deden 

elf scholen mee aan het toernooi en dus waren er elf rondes. 

Er waren ook veel sponsors zoals: OVM Twente, Albert Heijn 

en Sterk. Van sterk kreeg iedereen twee bitterballen, van 

Albert Heijn kreeg iedereen na afloop een zak chips. Naast de 

bitterballen en chips kregen we ook nog een chocolaatje en 

drinken. Het was erg leuk! 

Gemaakt door:  

Anne-Ruth Schotpoort en Vincent van Bart, groep 8  

 

 

 

    Goed gedaan! 

  Voorjaarsvakantie 

Na vanmiddag is de school een week gesloten i.v.m. de 

voorjaarsvakantie. Op maandag 27 februari gaan de 

schooldeuren weer open. We wensen iedereen een goede 

week toe! 
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Feest! 

Binnenkort is het feest op de Sjaloomschool! Op 

woensdagmiddag 1 maart zullen we namelijk worden 

gecertificeerd als Vreedzame School. 

Bijna zit het driejarig 

implementatietraject er op en mogen 

we ons ook officieel een Vreedzame 

School noemen. Daar zijn we heel erg 

trots op. We merken dat de methodiek 

heel goed bij onze school en onze 

leerlingen past. Op donderdag  

2 maart vieren we een feestje met alle 

kinderen in de school. Foto’s hiervan volgen via de Klasbord 

app. In de bijlage kunt u het laatste nieuws lezen over blok 4 

van de Vreedzame School, waar we vorige week mee zijn 

gestart. 

Biddag 

Woensdag 8 maart staan we met elkaar stil bij biddag met als 

thema ‘God hoort!’. We luisteren naar het verhaal over Hagar 

en Ismaël en daarvan leren we dat God, dwars door alle 

omstandigheden van het leven heen, de God is Die hoort! 

Wat een prachtige boodschap om op biddag te laten klinken! 

Soms gebeuren er dingen in ons leven die moeilijk zijn of zien 

we dingen op het nieuws die lastig zijn. Dan slaat soms de 

twijfel toe: Ziet God dit wel? Hoort Hij ons nog? 

Gelukkig mogen we weten dat Hij er altijd voor ons is en zal 

zijn. 

De groepen 2 t/m 4 zullen met elkaar een viering hebben in 

de hal van de school. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan 

samen naar de Dorpskerk. We willen vragen of alle kinderen 

van deze groepen op de fiets naar school komen. Daarnaast 

zou het mooi zijn dat er ouders zijn die tijdens de kerkdienst 

tussen de kinderen kunnen zitten. Mocht u met ons mee 

willen, we vertrekken om 9.00 uur van school, zodat we op 

tijd bij de Dorpskerk zijn. De dienst begint om 9.30 uur.  

U kunt ons ook opwachten bij de Dorpskerk. Mocht u bij de 

kinderen willen zitten, wilt u dit dan doorgeven aan de 

leerkracht van uw kind? We hopen op voldoende ouders om 

de kinderen te begeleiden.   

 Inloop Alles-in-1 

Donderdag 9 maart bent u weer welkom om het werk van de 

kinderen te bekijken. De school is open van 15.15 tot 16.00 

uur. Het thema is in iedere groep anders. Groep 4 heeft 

gewerkt over ‘Wanneer was het?’, groep 5-6 over Verkeer en 

Vervoer, groep 6-7 zijn druk bezig geweest met  en groep 8 

met het interessante thema Moderne Geschiedenis. Wees 

welkom! 

 

Studiedag verplaatst! 

Op donderdag 6 juli staat er een studiedag gepland voor de 

leerkrachten. In verband met het zwangerschapsverlof van 

juf Saskia willen we deze dag graag verplaatsen naar dinsdag 

6 juni, dus naar de dinsdag na Pinksteren. Wilt u deze datum 

verschuiven in de jaarkalender? 

 

Verder is het bekend geworden dat op maandag 8 mei en 

dinsdag 9 mei het schoolkorfbaltoernooi wordt gehouden 

voor de groepen 5 en 6. Ook deze data kunt u bijschrijven, 

zodat u niets mist! 

 

Parkeren bij het kleuterplein 

In de winter merken we vaak dat kleuters met de auto naar 

school worden gebracht. Het gevolg is dat het een enorme 

drukte van belang is in de straten bij school. Dit zorgt soms 

voor gevaarlijke situaties. We willen u vragen om de zone 

voor de school autovrij te houden. Er geldt hier ook een 

parkeerverbod tussen 8.00 en 17.00 uur. De auto’s kunt u 

kwijt in de straten rondom de school. De parkeerplaatsen 

voor de garageboxen zijn eigendom van de 

garageboxhouders, ook daar mag niet worden geparkeerd. 

Alleen op deze manier kunnen we het voor iedereen, 

autobestuurders, fietsers, maar vooral ook onze kinderen, 

veilig houden rondom de school.  
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Informatie over verzekeringen   

Als school willen we u graag informeren over de manier 

waarop we met schade omgaan. In de schoolgids kunt u 

onderstaande lezen: 

 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, 

bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de 

ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 

schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) 

verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) 

uitkering, indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.  

 

Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 

gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering 

van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 

risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet 

onder de dekking. 

 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur, niet (zonder 

meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en 

buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het 

geval zou zijn, zou alle schade, die in schoolverband ontstaat, 

door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 

wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht, wanneer er 

sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor 

de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun 

rechtsplicht. Het is mogelijk, dat er schade wordt geleden, 

zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 

Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. 

Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering 

en wordt dan ook niet door de school vergoed. 

 Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor 

(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen  

(of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 

verantwoordelijk voor hun doen en laten.  

 

 

 

 

 

 

Een leerling, die tijdens de schooluren of tijdens andere door 

de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig 

handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats 

zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van 

belang, dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

 

Een alerte ouder merkte laatst op dat het niet 

vanzelfsprekend is dat een bril dat kapot gaat bij spel op het 

plein door de eigen verzekering wordt vergoed. In de praktijk 

blijkt dat verzekeringsmaatschappijen hier verschillend mee 

omgaan. Mocht uw kind brildragend zijn, dan is het goed u te 

laten informeren over de regels die bij uw 

verzekeringsmaatschappij gelden wanneer er schade aan een 

bril ontstaat.   

 

Afscheid juf Jojanneke 

Vandaag was de laatste werkdag van juf Jojanneke in groep 2. 

Ze heeft besloten om na de voorjaarsvakantie fulltime te 

gaan werken in Amsterdam, waar ze op maandag en dinsdag 

ook al aan het werk is. We willen juf Jojanneke enorm 

bedanken voor haar inzet de afgelopen periode. We hebben 

genoten van je creativiteit en al je lessen. Heel veel succes 

toegewenst in Amsterdam en tot ziens!   

 

Gelukkig hebben we een nieuwe leerkracht 

gevonden om de kinderen van groep 2 les te 

geven op de woensdag, donderdag en 

vrijdagmorgen. Juf Wendy de Lange komt uit 

Rijssen en ze zal maandag 27 februari de hele 

morgen meelopen in de groep om de kinderen 

te leren kennen en om ervoor te zorgen dat de 

overdracht goed verloopt. In een volgende 

nieuwsbrief zal ze zich aan u voorstellen. 
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Notulen MR-vergadering 

In de bijlage kunt u de notulen van de laatste MR-vergadering 

vinden.  

 

Schoolfruit week 9 

In verband met de voorjaarsvakantie is nog niet bekend 

gemaakt welk fruit er wordt uitgedeeld. Hierover krijgt u een 

mail. 

 

Belangrijke data  

 

27 feb.:  Weer naar school 

27 feb.:  Luizencontrole om 8.30 uur 

2 maart:  Certificering DVS 

8 maart:  Biddag, groep 5 t/m 8 naar de kerk 

9 maart:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

 

 

 


