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De eerste schoolweek zit er al weer bijna op. We hebben 

prachtige vakantieverhalen mogen horen en zijn blij dat we 

elkaar weer gezond en wel op school mochten ontmoeten. 

 

 De Vreedzame School 

 

Het nieuwe schooljaar gaan we weer starten met blok 1 ‘We 

horen bij elkaar’ van De Vreedzame School. In de bijlage kunt 

u meer lezen over wat de kinderen de komende weken op dit 

gebied allemaal gaan leren. 

Ook zal er in groep 7 en 8 besproken worden welke kinderen 

de komende periode opgeleid zullen worden tot 

leerlingmediator. Mocht dit uw kind aangaan, dan zult u daar 

als ouder bij betrokken worden. 

 

 Informatieavond 

 

Vanaf 19.15 uur staan de schooldeuren open. Om 19.30 uur 

gaan we beginnen. Judith Verbeij van de bibliotheek Wierden 

zal het een en ander komen vertellen over onze nieuwe 

schoolbieb.  

Vanaf 20.45 uur bent u welkom in de klas van uw kind. De 

leerkrachten zullen u veel te vertellen hebben. Rond 21.30 

uur is de avond afgelopen.  

Mocht u meerdere kinderen op school hebben, dan vragen 

we u (zo mogelijk) te splitsen of de klas te kiezen waar u het 

meest in geïnteresseerd bent. Het is belangrijk op de hoogte 

te zijn van wat er gebeurt in de school. We hopen daarom 

ook alle ouders/verzorgers van de Sjaloomschool deze avond 

te begroeten! 

 

De ouders/verzorgers van kinderen uit groep 8 zijn het eerste 

deel van de avond, wanneer er uitleg wordt gegeven over de 

nieuwe schoolbieb ook van harte welkom, maar voor hen 

wordt een aparte informatieavond gehouden over groep 8. 

Dit zal zijn op maandag 30 oktober. 

 

  

Fietspuzzeltocht/veiling 

 

Afgelopen dinsdag heeft u de uitnodiging kunnen ontvangen 

voor de fietspuzzeltocht van volgende week vrijdag. We 

hebben al veel aanmeldingen binnen gekregen. Leuk! Wilt u 

nog meefietsen, dan kunt u zich morgen nog aanmelden. 

 

Wanneer u op school aankomt is er de gelegenheid om nog 

even gezellig na te praten en bij de ouderraad een hapje en 

een drankje te kopen.  

Daarnaast is er deze avond ook een veiling. De fair van het 

afgelopen schooljaar heeft veel geld opgeleverd, maar helaas 

nog niet voldoende om daadwerkelijk een nieuw speeltoestel 

aan te kunnen schaffen. Daarom hebben we als team een 

veiling bedacht. In de bijlage kunt u een lijst vinden met 

allerlei verschillende activiteiten waarop u een bod kunt 

doen. Op het raam van groep 5 hangen veilinglijsten waar u 

uw bod kunt opschrijven. Zoals bij elke veiling geldt, de 

hoogste bieder wint! De winnaars worden in de volgende 

nieuwsbrief bekend gemaakt. 

 

Gebedsgroep 

 

Op de Sjaloomschool hebben we iedere maand een groepje 

ouders die de gebedspunten van kinderen meeneemt in 

gebed. We doen dit in de personeelskamer van school. Het is 

erg bijzonder te merken wat voor punten kinderen inbrengen 

om voor te bidden. De gebedspunten worden één voor één 

genoemd.  

Nu hebben we helaas nog maar 2 ouders die deelnemen aan 

de gebedsgroep. We zouden deze groep ouders graag 

uitbreiden, omdat we nu erg kwetsbaar zijn. Het is niet eens 

nodig om hardop mee te bidden, het zou al fijn zijn als er 

meerdere mensen aanwezig zijn. Donderdag 14 september is 

er om 13.15 uur weer gebedsgroep.  
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Schoolmaatschappelijk werk 

 

In de bijlage kunt u het één en ander lezen over de 

werkzaamheden van onze schoolmaatschappelijk werkster 

Gonny Derks. 

Op de volgende data zal Gonny van 11.00 tot 12.00 uur bij 

ons zijn: 

14 september 2017  9 november 2017              

28 september 2017                            23 november 2017 

12 oktober 2017   7 december 2017  

Stagiair 

 

Ook het komende jaar zullen er weer verschillende stagiaires 

zijn op school. De eerste stagiair is deze week al begonnen. 

Hieronder stelt hij zich aan u voor: 

 

Hallo, mijn naam is Daan 

Rossing. Ik ben 19 jaar 

oud en ik woon in 

Wierden. Ik zit 

momenteel in mijn 

laatste studiejaar van de 

opleiding 

Onderwijsassistent in 

Almelo.  Ik kom dit jaar 

stagelopen in groep 4 bij 

meester Lourens in de 

klas.  

Ik ben er elke donderdag en vrijdag. Daarnaast loop ik ook 

nog stage in groep 6/7 elke vrijdagmiddag. Mijn hobby’s zijn 

dagjes uit, films en series kijken.   

Wat ik zo leuk vind van het onderwijs is het kind te zien 

ontwikkelen met bijvoorbeeld taal en rekenen, maar ook 

sociaal-emotioneel.    

 

 

 

 

Spel- en boekenplan 

 

Binnenkort start voor groep 1 het spel- en boekenplan weer. 

Wij zijn op zoek naar 2 ouders die op vrijdagochtend eens in 

de 2 weken willen helpen met het innemen en het uitlenen 

van de boeken. Mocht u interesse hebben, dan mag u zich 

melden bij juf José; j.tenbrinke@sjaloomschool.com  

 

Informatiekalender 

 

Afgelopen maandag hebben we alle oudste kinderen de 

informatiekalender van dit schooljaar meegegeven. Mocht u 

deze niet hebben ontvangen, dan kunt u bij juf Marieke nog 

een exemplaar ophalen. 

 

 

Belangrijke data  

 

12 sept.:  Schoolboeken labelen 8.30 uur 

14 sept.:  School Maatschappelijk Werk 11.00 uur 

14 sept.:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

15 sept.:  Fietspuzzeltocht, start tussen 17.00 en                                   

                                18.00 uur 

26 sept.: Informatieavond, start om 19.30 uur 

2 okt.: Diplomering nieuwe leerlingmediatoren 

13.15 uur 


