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Iets van alle dieren 

Aankomende maandag houden we onze weekopening. Het 

thema is ‘God heeft jou gemaakt!’. Door het zingen van de 

christelijke liederen komt ook het thema dierendag een 

beetje aan bod. Het onderstaande lied zullen we samen 

zingen: 

 

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 

 

Klik hier om het filmpje te bekijken. 

 

 Welkom 

Op 4 oktober viert Lorin Waanders haar 4e verjaardag.  

Thijs Broeze wordt op 8 oktober 4 jaar. Zij zullen de dag na de 

verjaardag bij ons op school beginnen. We wensen jullie heel 

veel plezier toe op de Sjaloomschool! 

Informatieavond 
We kunnen terugkijken op een druk bezochte 

informatieavond vorige week dinsdag. Fijn te merken dat u 

als ouders/verzorgers zo betrokken bent. Het onderwerp was 

er dan ook naar, de leerlingmediatie. Inmiddels zijn de 

sollicitaties geweest en zit de eerste training voor deze 

kinderen er op. In een volgende nieuwsbrief stellen we ze aan 

u voor.  

Nieuw meubilair bij de kleuters 

Afgelopen vrijdag was het zover: de nieuwe meubels van de 

kleutergroepen werd in de klassen geplaatst. Afgelopen 

maandag zijn de kleuters dus heerlijk fris begonnen. 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen.. 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ
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   Nieuwsbrief van de Vreedzame School 

Inmiddels zijn alle groepen gestart 

met blok 2 ‘We lossen conflicten 

zelf op’. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief kunt u lezen wat de 

inhoud is van de lessen en wat u 

thuis kunt doen om onderwerpen 

bespreekbaar te maken. Aan het 

begin van het blok krijgen de 

leerlingen van groep 1 en 2 een 

kletskaart mee naar huis.  

Kindgesprekken 

Vanaf afgelopen week worden er weer kindgesprekken 

gevoerd. De leerlingen komen bij de leerkracht om te praten 

over hoe het gaat, wat ze nog lastig vinden of waar ze juist 

meer uitdaging voor willen krijgen. Vervolgens gaan we met 

deze punten aan de slag. Deze gesprekken worden in maart 

en juni ook gevoerd. Op die manier volgen we de leerlingen 

in hun ontwikkeling. 

Vanaf groep 3 worden er met alle kinderen kindgesprekken 

gevoerd. In groep 1 en 2 worden er 10 kinderen gevolgd 

d.m.v. zo’n gesprekje. 

 

  Dierendag 

Op dinsdag 4 oktober besteden we aandacht aan dierendag. 

We hebben een leuk programma samengesteld voor alle 

groepen. Via Klasbord zult u lezen wat er allemaal is gedaan! 

 

 

 Informatieavond groep 8 

Dinsdag 4 oktober houden we de jaarlijkse informatieavond 

voor ouders van kinderen uit groep 8. Deze is verplaatst! 

Groep 8 is een heel specifiek jaar, want we gaan op zoek naar 

een vervolgschool die het best bij uw kind past. De 

uitnodiging heeft u inmiddels per mail ontvangen. De inloop 

is om 19.15 uur, om 19.30 uur beginnen we. 

 

  Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek staat weer op het punt van beginnen. 

Het thema is dit jaar ‘Voor altijd jong’. Woensdag 5 oktober 

geven we met elkaar de aftrap in de hal van de school. Daar 

hoort natuurlijk ook een lied bij dat we gaan oefenen. Klik 

hier om het lied te beluisteren. 

 

Verder houden we op woensdag 12 

oktober de jaarlijkse 

kleedjesmarkt. Kinderen mogen 

oude boeken/tijdschriften 

meenemen naar school om te 

verkopen. Zo worden oude boeken 

nog eens hergebruikt. Ouders en belangstellenden zijn 

welkom om op school te komen en dat geldt natuurlijk ook 

voor de kinderen van groep 1 die vrij zijn. Komt gerust even 

langs. De brief voor opgave ziet u snel tegemoet. 

 

 

 

  Koffieochtend 

Maandag 10 oktober wordt de eerste koffieochtend van dit 

schooljaar georganiseerd. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar 

in de hal van de school. Het doel van deze koffieochtend is 

om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom! 

  

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigk6GAmrTPAhVJtxoKHVjLAW0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zvnoordwijk.nl%2Ftag%2Fhonden&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNEgyS8gxh30uYDqyuW0m27Bz5_Sjw&ust=1475225632698030
https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE
https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE


 
 
 
 
 
 
 

30 september 2016 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2016 - 2017 

Sjaloomschool  Telefoonnr: 0546 - 572010  
Savornin Lohmanstraat 2 E-mail: info@sjaloomschool.com 
7642 XK Wierden  

www.sjaloomschool.com 

Inloop voor de hele school 
We zijn het schooljaar goed gestart met een thema waar alle 

klassen tegelijk aan werken. De afgelopen weken stond in het 

teken van de aardrijkskundige projecten. Zo hebben groep 1 

en 2 gewerkt over ‘wonen’ en heeft groep 4 nagedacht over 

‘Waar is het?’. In de bovenbouw staan werelddelen centraal, 

zoals Europa, Afrika, Azië en Amerika. We willen iedereen van 

harte uitnodigen voor onze inloop die gehouden wordt op 

donderdag 13 oktober van 18.00 tot 19.00 uur. Ook andere 

belangstellenden zijn van harte welkom om de werkjes van 

de kinderen te bekijken.  

 

Project EU-schoolfruit  
Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat we zijn 

ingeloot voor het project EU-schoolfruit. Dit betekent dat we 

mee mogen doen en dat we vanaf 7 november iedere week 3 

keer fruit krijgen aangeleverd. Inmiddels hebben zich al een 

aantal ouders opgegeven om te helpen met het snijden van 

het fruit. Natuurlijk is het fijn om wat ouders achter de hand 

te hebben voor het geval er iemand verhinderd is. Mocht u 

(incidenteel) kunnen helpen of op de reservelijst willen staan, 

dan kunt u mailen naar info@sjaloomschool.com 

Van de verkeersouders 

Beste ouders/verzorgers,   

Nu de wintermaanden er weer aan 

komen, is het ’s morgens langer donker. 

Zouden jullie de verlichting van de 

fietsen van jullie kind(eren) willen 

controleren en deze waar nodig willen 

repareren? Op die manier zorgen we er 

samen voor dat de kinderen veilig op school komen. 

Ook beginnen de bladeren weer van de bomen te vallen. Dit 

zorgt voor gladheid op de straten. Wilt u hier rekening mee 

houden?  

 

Met vriendelijke groet,  verkeersouders Siny en Jacqueline 

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. De actie duurt 

tot  

 Alvast bedankt voor het meesparen voor onze school!  

 

 
 

 Belangrijke data  

3 okt.:  Weekopening 

4 okt.:  Dierendag op de Sjaloomschool 

4 okt.:  Infoavond voor ouders gr 8 om 19.30 uur 

5 okt.:  Start Kinderboekenweek 

5 okt.:  Handbaltoernooi groep 8 

10 okt.:  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur 

10 okt.:  Mediatietraining 2 

12 okt.:  Kleedjesmarkt om 11.15 uur 

13 okt.:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

13 okt.:  Inloop Alles-in-1 om 18.00 uur 

14 okt.:  Start herfstvakantie om 15.15 uur  

 

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

