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 Geboren 

Er is bij de familie Westera een 

meisje geboren. Haar naam is Lisa. 

Siem (groep 3) en Meike zijn grote 

broers en zus. Van harte 

gefeliciteerd! We wensen jullie Gods 

zegen toe bij de opvoeding van Lisa.  

 

 Afscheid 

Vlak voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen 

van Sanne Tempert (groep 7). Zij is vanwege een verhuizing 

naar Wezep naar een andere school gegaan. We wensen haar 

veel plezier toe op haar nieuwe school! 

 

 Inloop Alles-in-1     

De inloop was vanmiddag weer een drukte van belang!  

De mooiste werkstukken werden getoond. Fijn dat u uw 

betrokkenheid heeft laten zien. De volgende inloop zal zijn op 

dinsdag 9 januari. Schrijft u die alvast in uw agenda? 

 

Schoolfruit 

Aankomende week starten we met het 

uitdelen van schoolfruit. Iedere week kunt 

u mail verwachten met daarin het 

schoolfruit dat wordt geleverd. In de 

bijlage kunt u lezen hoe het project er uit 

ziet en hoe we omgaan met proeven en 

kinderen die het fruit echt niet lusten.  

 

Onderaan de bijlage kunt u zien welk fruit er aankomende 

week wordt geleverd.  

 

 

Inzamelingsactie Reshare 

Vanaf deze week kunt u oude kleding e.d. bij ons op school 

brengen in het kader van de inzamelingsactie Reshare. 

Wellicht een mooie gelegenheid om uw kledingkast eens flink 

op te ruimen dit weekend! Met deze inzamelingsactie 

steunen we het goede doel en krijgen we als school ook nog 

een bedrag per kilo. U kunt de vuilniszakken met kleding 

komen brengen tot donderdag 16 november, 8.00 uur. De 

kleding kunt u in de hal van de school neerzetten. 

 

 Contactavonden  

Maandag 20 en dinsdag 21 november worden er weer 

contactavonden gehouden. We kijken samen naar de 

voortgang van uw kind(eren). Op maandag 13 november kunt 

u de uitnodiging verwachten via de mail. Voor de ouders van 

groep 2 en 6 is er geen contactavond. De leerkracht komt in 

deze groep op huisbezoek. Inmiddels zijn de eerste afspraken 

daarvoor gemaakt. Ook groep 8 valt buiten de reguliere 

contactavonden. Zij zullen op maandag 27 november 

gesprekken hebben met de leerkrachten over het voortgezet 

onderwijs. 

 

Voorleeswedstrijd 

Donderdag 23 november houden we de voorleeswedstrijd in 

de hal van onze school. De afgelopen weken zijn er in de 

klassen voorrondes gehouden en per groep worden er 2 

kinderen gekozen die in de hal mogen lezen. De winnaar van 

de school mag door naar de voorleeswedstrijd van de 

gemeente Wierden. Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 9 november 2017 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2017 - 2018 

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

www.sjaloomschool.com 

Bibliotheek op school 

Onze schoolbieb is eindelijk open! Bijna iedere 

morgen kunnen kinderen de boeken komen 

ruilen en lekker gaan lezen. Er is een enorm 

aantal ouders bereid gevonden om ons te 

helpen de bibliotheek te bemannen. Echt heel mooi! Alleen 

zoeken we nog 6 hulpouders, zodat we ook op de 

dinsdagmorgen open kunnen gaan. Dit is de enige dag dat we 

geen bemanning hebben. Wanneer er 6 ouders gevonden 

worden, betekent dit dat u 1x per 3 weken aan de beurt bent 

van 8.30 uur tot 9.15 uur. Dat valt mee, toch? Wilt u ons 

helpen, stuur dan een mailtje naar 

e.wolf@sjaloomschool.com.  

 

Tussenschoolse Opvang 

Op dit moment draaien we volop met de pilot van de TSO-

assistent. We krijgen positieve geluiden van ouders die het 

prettig vinden de aanwezigheid van de kinderen aan te geven 

via de website. Goed om te weten is dat dit kan tot 10.00 uur 

’s morgens. Is er geen afmelding, dan zullen de kosten wel in 

rekening moeten worden gebracht.  

We willen nogmaals vragen of u zich wilt registreren bij de 

TSO-assistent, ook als u (nog) geen gebruik maakt van de 

overblijf. Op die manier krijgen we een goed overzicht van de 

aanwezigheid van leerlingen. In de bijlage kunt u de 

informatie over registratie lezen.  

     

Belangrijke data  

13 nov.: Uitnodiging contactavond wordt verstuurd 
15 nov.: Start schoolfruit 
16 nov.: Reshare kleding wordt opgehaald om 8.00 uur 
20 nov.: Contactavond groep 1, 3 t/m 5 en 7 
21 nov.: Contactavond groep 1, 3 t/m 5 en 7 
23 nov.: Voorleeswedstrijd op school 
27 nov.: Weekopening 
27 nov.: Contactavond groep 8 
5 dec.: Sinterklaasfeest op de Sjaloomschool 
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