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 Cadeautjes 
De weekopening ging afgelopen maandag over cadeautjes. Het ging 

niet over cadeautjes die we deze maand krijgen, maar over cadeaus 

die we van de Here God krijgen. Het is goed om oog te hebben voor 

alles wat Hij ons geeft! Het volgende lied is daarbij gezongen: 

 

Ik word wakker en ik spring uit bed 

kleed me haastig aan en ren omlaag 

deze dag wordt helemaal te gek 

duizenden cadeautjes krijg ik weer vandaag 

 

Kijk, de zon die geeft me gratis licht 

vogels zingen voor mij ongevraagd 

en ik adem frisse lucht voor niks 

duizenden cadeautjes krijg ik weer vandaag 

 

Onze Vader is de hoogste Koning  

Hij is dol op ons, vindt niets te duur 

Hij overlaadt ons met cadeautjes  

iedere dag, cadeautjes ieder uur 

 

Kijk, dit been vervoert me overal 

hier een hand waarmee ik alles maak 

en dan heb ik ze nog dubbel ook 

duizenden cadeautjes krijg ik weer vandaag 

 

Yes, vandaag alweer een lieve pa 

en meteen erbij een lieve ma 

nog weer twee cadeaus, dat tikt toch aan 

duizenden cadeautjes krijg ik weer vandaag 

 

Wat doe ik er zelf aan als ik droom 

geen herinnering heb ik gemaakt 

liedjes krijg ik zomaar in m’n hoofd 

duizenden cadeautjes krijg ik weer vandaag 

 

Doe je ogen één tel dicht en kijk 

wauw, de hele wereld is nog daar 

al die tellen die je telkens krijgt  

duizenden cadeautjes krijg je weer vandaag 

Voor de link, klik hier 

 

De kinderen van groep 4 hebben een heuse film gemaakt om het 

thema nog beter uit te leggen. Klik hier om de film te bekijken. 

 Contactavonden 

De contactavonden liggen achter ons. We kunnen terugkijken 

op goede gesprekken. Mocht u nog tegen zaken aanlopen, 

loop gerust binnen bij de desbetreffende leerkracht.  

Na 12 uur en na 15.15 uur heeft de leerkracht hier vaak tijd 

voor.  

 Voorleeswedstrijd 

De voorleeswedstrijd was een groot succes. Het is prachtig 

om te zien dat zelfs de kinderen uit groep 1 een boekje 

kunnen ‘voorlezen’. Vincent van Bart zal onze school op 1 

februari 2017 vertegenwoordigen tijdens de 

voorleeswedstrijd van de gemeente Wierden. Heel veel 

succes! 

 

 Reshare  

De kledingactie van Reshare heeft 240 kilogram kleding 

opgeleverd voor de school. Welk bedrag daar bij hoort, is nog 

niet bekend. Het geld komt ten goede aan de ouderraad van 

onze school. Zij organiseren allerlei activiteiten voor onze 

kinderen door het hele jaar heen. 

 

Nieuws de Vreedzame School blok 3 

In de bijlage kunt u de nieuwsbrief vinden over de Vreedzame 

School, blok 3. Het thema is ‘We hebben oor voor elkaar’. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BJwqoZ3FQb0
https://www.youtube.com/watch?v=xV_9zC3SyOI
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Sinterklaas op de Sjaloomschool 

Zoals het er nu naar uit ziet, zal Sinterklaas 

een bezoek brengen aan onze school op 

maandagmorgen 5 december. Maar het is 

altijd weer een verrassing of dit 

daadwerkelijk gaat lukken! De kinderen zijn er in elk geval al 

druk mee bezig. Als ouders/verzorgers bent u van harte 

welkom om dit moment mee te beleven en om vervolgens 

mee te gaan naar de hal van de school om de Sint te 

begroeten. De festiviteiten in de hal duren tot half 10. Na het 

programma in de hal gaan alle kinderen naar de eigen klassen 

om daar het Sinterklaasfeest verder te vieren. Denkt u eraan 

dat de gewone tijden voor een schooldag gelden? 

 

Gebedsgroep  

Donderdag 8 december komt de gebedsgroep voor het laatst 

bij elkaar in 2016. Gelukkig gaan we volgend jaar gewoon 

door, want we merken dat er veel leeft bij de kinderen waar 

gebed voor nodig is. Wilt u graag meedoen? U bent van harte 

welkom om 13.15 uur in de school.  

 

 Luizencontrole en luizenzakken 

Afgelopen maandag was er weer een luizencontrole. Er zijn 

nog steeds luizen en neten gevonden. De groepen  worden 

op dinsdagmorgen 6 december opnieuw gecontroleerd. Wilt 

u thuis ook goed blijven controleren en kammen? 

 

We merken dat nog niet alle kinderen de luizenzakken 

hebben meegenomen van huis. Wilt u daar ook op letten? 

Wij zullen als school kijken of we de kapotte zakken kunnen 

vervangen, zodat we er alles aan doen om verdere 

verspreiding te voorkomen. 

 Gedicht van de verkeerspiet 

De verkeerspiet is langs geweest op school! Hij heeft speciaal 

voor ons een gedicht gemaakt. Deze kunt u in de bijlage 

lezen. 

Gezocht: glazen potten met deksel! 

Voor onze kerstviering zijn we dringend op zoek naar lege 

glazen potten, het liefst de grotere  

groente /appelmoespotten met deksel. Zou u deze voor ons 

willen sparen? U mag de schone potten op school inleveren 

in de hal op de trappen.  

 

Schoolfruit week 48 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  mandarijn   

Woensdag  peer 

Donderdag kiwi 

 

Belangrijke data  

5 dec.:  Sinterklaas op de Sjaloom 

8 dec.:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

12 dec.:  Weekopening 

15 dec.:  Inloop Alles-in-1 van 15.15 – 16.00 uur 

21 dec.:  Kerstviering bovenbouw om 19.00 uur 

22 dec.:  Kerstviering onderbouw in de klas 

23 dec.:  Iedereen om 12.00 uur vrij, kerstvakantie  

 


