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Iets van alle dieren 

Je kunt zo stil zijn als een muis 

en zo bang zijn als een wezel 

je kunt trots zijn als een pauw 

en zo koppig als een ezel 

je kunt vrij zijn als een vogel 

en zo zacht als eendendons 

want iets van alle dieren 

vind je ook weer terug in ons 

 

Je kunt zo slim zijn als een vos 

en zo ijv’rig als de mieren 

je kunt trouw zijn als een hond 

zo geduldig als de gieren 

je kunt vechten als een tijger 

en zo glad zijn als een aal 

want iets van alle dieren 

vind je in ons allemaal 

 

En dat valt ook te begrijpen 

omdat God die alles schiep  

na de dieren ook de mensen 

op een dag tot leven riep 

daarom is er tussen mens en dier 

een hele nauwe band 

omdat ze zijn geschapen 

geschapen door Zijn hand  

 

Je kunt zo wijs zijn als een uil  

en zo volgzaam als de schapen 

je kunt sterk zijn als een beer 

je kunt als een os gaan slapen 

je kunt dansen als een vlinder 

zingen als een nachtegaal 

want iets van alle dieren 

vind je in ons allemaal 

 

Themalied themaweek school en kerk 

 

Klik hier om het filmpje te bekijken. 

 Welkom 

Op 30 januari start groep 0 bij ons op school. Deze week zijn 

de kijkmomenten begonnen, zodat de kinderen al kunnen 

wennen. We heten Jéymaro van Hulst, Kai Tuparia en  

Samuël Boorsma van harte welkom bij ons in groep 0.  

We wensen jullie een fijne Sjaloomtijd! 

 

 Vuurwerk 

We zijn blij dat de schade van vuurwerk in de kerstvakantie 

heel beperkt is gebleven. Heel erg bedankt voor het opletten 

op onze school! 

 Schoonmaakavond 

Inmiddels zijn we alweer een paar weken aan de slag in het 

nieuwe jaar. We zijn nu het jaar ook echt fris begonnen, want 

afgelopen donderdag waren er heel veel vaders en moeders 

die ons hebben geholpen bij de schoonmaak van de lokalen. 

Heel erg bedankt. Dankzij jullie inzet kunnen onze kinderen 

weer in frisse lokalen aan het werk gaan. 

         

 Luizencontrole  

Tijdens de luizencontrole van afgelopen maandag zijn er toch 

nog luizen ontdekt. Op maandagmorgen 23 januari worden  

alle kinderen opnieuw gecontroleerd. Wilt u zorgen dat er 

geen gel of vlechten worden gedragen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ
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Ouderbijdrage  

Als het goed is, heeft u inmiddels de brief over de 

ouderbijdrage ontvangen. We willen u vragen het bedrag 

voor 31 januari over te maken. Mocht u de brief niet hebben 

ontvangen, dan kunt u contact opnemen met  

Angelique Wolters, tel: 06-18870682  

  

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Wanneer u kinderen heeft die 2,5 jaar of ouder zijn, dan 

willen we u vragen om ze op te geven bij ons op school.  

Op die manier krijgen we wat meer inzicht in de te vormen 

groepen voor volgend schooljaar. Een inschrijfformulier kunt 

u ophalen bij juf Saskia of juf Diny.  

Morgen houden we onze open dag. Er is gelegenheid om te 

kijken van 10.00 tot 13.00 uur. 

Kent u mensen in uw omgeving met jonge kinderen? Vertel 

ze over de Sjaloomschool en nodig ze uit om te komen kijken. 

U bent immers onze ambassadeurs! 

Klassenbezoek 

De afgelopen jaren zijn we als team bezig geweest met ons 

rekenonderwijs. Iedere dag proberen we onszelf te 

verbeteren, zodat onze kinderen steeds beter les krijgen. 

Deze week zijn er klassenbezoeken afgelegd door Martie de 

Pater (rekenspecialist). Zij kijkt mee met de leerkrachten en 

geeft tips om zo ons onderwijs steeds te verbeteren. 

Themaweek 

In de week van 23 t/m 29 januari is er weer de jaarlijkse 

themaweek van school en kerk. Hierover zit in de bijlage van 

deze nieuwsbrief meer informatie. Op zondag 29 januari is er 

in elke Wierdense kerk een bijbehorende kerkdienst. U bent, 

samen met uw kind(eren), van harte welkom om een van de 

diensten bij te wonen. Het thema is ‘Iets van alle dieren’.  

Screening 

Vanaf maandag 23 januari vinden in de groepen 1 t/m 8 de 

Cito toetsen plaats. Zo volgen we nauwkeurig de voortgang 

van elk kind. Tijdens de 10 minutengesprekken in februari 

worden de resultaten van uw kind met u besproken. 

We vragen u als ouders/verzorgers er verder geen aandacht 

aan te besteden thuis, zodat de kinderen onbevangen naar 

school kunnen gaan.  

 

 

Schoolgericht maatschappelijk werk 

Ook dit jaar zal het schoolgericht maatschappelijk werk bij 

ons op school inloopspreekuren houden. Inmiddels is Gonny 

Derks teruggekeerd van zwangerschapsverlof. Ze is op 

onderstaande data aanwezig van 11.00 tot 12.00 uur. 

2 februari  30 maart   

16 februari  11 mei  

2 maart   22 juni 

16 maart 

 

 

Groep 4 

Juf Gerdineke zal tot de zomervakantie groep 4 lesgeven op 

de woensdagmorgen. Naast haar werkzaamheden in groep 0 

kan ze dit goed combineren. Juf Saskia heeft dan extra tijd 

voor haar directietaken.  

 

 

Schoolfruit week 4 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  sinaasappel   

Woensdag  kiwi 

Donderdag appel 
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Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

Donderdag 9 februari zijn alle leerlingen de hele dag vrij 

i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.  

 Media  
Heeft u ons in de krant zien staan? Tubantia heeft een mooi 

artikel geschreven over de ontwikkeling van de speeltuin Cool 

Nature die mede door onze leerlingen is ontworpen. Klik hier 

om het artikel te lezen.  

 

Belangrijke data  

 

21 jan.:  Open huis van 10.00 – 13.00 uur  

23 jan.:  Weekopening en start themaweek  

23 jan.:  Luizencontrole om 9.00 uur 

24 jan.:  Kijkmorgen 2, groep 0 

27 jan.:  Kijkmorgen 3, groep 0 

29 jan.:  Kerkdiensten themaweek school en kerk 

1 feb.:  Voorleeswedstrijd gemeente Wierden 

9 feb.:  Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

 

 

http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/wierden/leerlingen-sjaloomschool-wierden-trots-op-eigen-ontworpen-speelterrein-1.6835957

