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 Jezus is geboren 

Afgelopen woensdag en donderdag mochten we het 

Kerstfeest al vieren op school. Het waren prachtige vieringen. 

Bijzonder om dit met elkaar te doen! Aankomend weekend 

doen we dat in huis en in de kerk.  

 

Jezus kwam op aarde 

zo kwetsbaar en zo klein 

Hij kwam als kleine baby 

om ons tot Licht te zijn 

Als een gewone baby 

toch kostbaarder dan goud 

kwam Hij om licht te brengen 

aan wie op Hem vertrouwt 

 

Refrein: 

Sinds Jezus in mijn leven kwam 

is het weer stralend licht 

Hij kwam naar deze wereld toe 

als Licht in duisternis 

Nu ik mijn Verlosser ken 

voel ik mij weer vrij 

Ik zoek nu Zijn aangezicht 

ik weet Hij is nabij 

 

In deze don'kre wereld 

is Hij een lichtend Licht 

een baken in het duister 

dus blijf op Hem gericht 

Op deze don'kre aarde 

is Hij een hel'dre ster 

Hij is de goede Herder 

de Redder die ik ken 

 

 Groep 2 bij de Botterhof 

Vorige week donderdag zijn de kinderen van groep 2 op 

bezoek geweest bij de Botterhof. Samen hebben ze het 

Kerstfeest gevierd door middel van dans en zang. Het was 

bijzonder mooi! Binnenkort komt er een filmpje online. 

 Welkom 

Noud Gerritsen Mulkes wordt op 24 december 4 jaar. Na de 

kerstvakantie zal hij starten in groep 1. Ruben van der Kolk is 

op 12 januari jarig en Stijn Haarkamp op 17 januari. Zij zullen 

starten in groep 0. Verderop in de nieuwsbrief is er meer te 

lezen over groep 0. Van harte welkom bij ons op school.  

We wensen jullie een hele fijne tijd toe! 

 Luizencontrole  

Afgelopen maandag is er bij een groot aantal kinderen luizen 

ontdekt. Zou u in de kerstvakantie uw kind(eren) goed willen 

blijven controleren? Op maandag 9 januari worden  

’s middags alle kinderen opnieuw gecontroleerd. 

Kerstvakantie en nieuwjaar wensen  

De kerstvakantie is begonnen. We wensen iedereen hele fijne 

dagen toe. Maandag 9 januari hopen we iedereen weer 

gezond te begroeten op school. We willen het nieuwe jaar 

goed beginnen door elkaar het allerbeste te wensen! U bent 

allen van harte welkom op het plein. U bent welkom van 8.20 

uur tot 8.40 uur. Daarna gaat iedereen weer naar de klas. 

Mocht het slecht weer zijn, dan bent u welkom in de hal van 

de school. 

  Vuurwerk op het plein  
De kinderen uit groep 8 hebben 

vuurwerkvoorlichting gekregen van 

bureau Halt. We leren hoe we veilig met 

vuurwerk om kunnen gaan. Graag willen 

we u als ouders/verzorgers ook vragen om uw kinderen goed 

in de gaten te houden tijdens het afsteken van vuurwerk. We 

zien graag iedereen gezond en wel weer op school 

verschijnen na de kerstvakantie. 

Daarnaast nog een verzoek: Woont u in de buurt van school, 

wilt u dan een oogje in het zeil houden? Vorig jaar is er veel 

schade aangericht door jongeren die vuurwerk op het plein 

afstaken. We hopen dat dit jaar te voorkomen.  
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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.  

Binnenkort houden we weer onze open dagen. Op vrijdag  

20 januari is de school open van 10.00 tot 12.00 uur en op 

zaterdag 21 januari is er 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! 

 

 

Schoolfruit week 2 

We merken dat het schoolfruit goed gegeten wordt, zelfs als 

de kinderen het fruit of de groente niet kennen!  

Ook merken we dat op dagen dat er geen schoolfruit is, u als 

ouders gezonde tussendoortjes meegeeft. Dat vinden we fijn 

om te merken! Het project loopt nog tot en met april. 

 

Het is nog niet bekend welk fruit er in de eerste schoolweek 

geleverd wordt. Zodra dit bekend is, krijgt u een mail. 

 

Schoonmaakavond 

Op donderdag 19 januari wordt de eerste schoonmaakavond 

van dit schooljaar gehouden. Via de mail krijgt u de indeling 

voor deze avond. Dat zal direct na de vakantie worden 

verstuurd. Mocht u niet kunnen, wilt u dan onderling ruilen, 

zodat er genoeg hulp is tijdens deze avond?  

 

 

Groep 0 

Vanaf maandag 30 januari zal er een groep 0 starten bij ons 

op school. De nieuwe leerlingen hebben hier inmiddels 

bericht van gekregen. De groep zal les krijgen van juf 

Gerdineke. Hieronder stelt ze zich aan u voor: 

 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Gerdineke Nijkamp.  Ik 
ben 22 jaar en ik woon samen met 
mijn man Mark in Vriezenveen. In 
mijn vrije tijd lees ik graag en houd ik 
van hardlopen. Daarnaast sta ik 
graag in de keuken lekker te koken of 
te bakken. Ik heb de Pabo op de 
Hogeschool Viaa bijna afgerond en ik 
hoop in het nieuwe jaar met veel 
plezier en enthousiasme te starten 
met de nul-groep. Ik heb er zin in! Voor vragen of gewoon een 
gezellig praatje kom gerust even langs lopen.  
 
Alvast een fijne Kerstvakantie en tot volgend jaar! 
Juf Gerdineke 

 

 

Ouderbijdrage 

Wellicht heeft u gemerkt dat de brieven voor de 

ouderbijdrage nog niet zijn verstuurd. In januari kunt u deze 

in uw brievenbus verwachten.  

 

Goed nieuws 

Juf Saskia is in verwachting. Ze hoopt begin juli te bevallen 

van een gezonde zoon of dochter. Wanneer juf Saskia precies 

met zwangerschapsverlof gaat, is nog niet duidelijk. Van 

harte gefeliciteerd met dit mooie nieuws en een goede 

zwangerschap toegewenst! De afgelopen periode was ze wat 

vaker afwezig, omdat ze zich niet lekker voelde. Hopelijk gaat 

het na de kerstvakantie beter en zal ze weer volop aanwezig 

zijn.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyume8oLRAhUbc1AKHdjCDCwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fcliparts%2Fschoonmaken%3Fpage%3D2&psig=AFQjCNELL0w9E9GPRjF9v9BT4I-RvCaGWg&ust=1482327429942955
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Belangrijke data  

9 jan.:  Nieuwjaar wensen op het plein 

9 jan.:  Luizencontrole om 13.30 uur 

12 jan.:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

19 jan.:  Schoonmaakavond, start om 19.30 uur 

20 jan.:  Open huis van 10.00 – 12.00 uur 

21 jan.:  Open huis van 10.00 – 13.00 uur  

23 jan.:  Weekopening en start themaweek  

29 jan.:  Kerkdiensten themaweek school en kerk 

 


