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 Je hoeft niet bang te zijn 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit.  

 

Bijzonder 

Vorige week was een heftige week, een week die in het teken 

stond van het afscheid van Aniek. Deze week zijn we weer 

‘gewoon’ begonnen. En je beseft op zo’n moment heel erg 

dat gewoon niet bestaat. Wat bijzonder is het dat iedere dag 

alle tafeltjes van de kinderen zijn gevuld.  

 

We hebben enorm veel steun en hulp gehad van u als 

ouders/verzorgers. Heel veel dank daarvoor. De komende tijd 

zal in het teken staan van zoeken naar een manier om door te 

gaan. We mogen daarbij weten dat we dit niet alleen hoeven 

te doen.  

 

Als school hebben we onze contacten om hulp te vragen als 

we het zelf niet meer weten. Paulien Gruintjes is onze 

begeleidster vanuit de Vreedzame School. Zij heeft ons 

begeleid tijdens het overlijden van John en was ook op de 

dag van overlijden van Aniek aanwezig op school om ons te 

helpen. Zij zal de komende periode wekelijks op school zijn 

om vragen van ons te beantwoorden, maar ze is er ook om 

gesprekjes met kinderen aan te knopen. 

De herdenkingsplek voor Aniek zal voorlopig in de hal blijven, 

zodat kinderen daar naar toe kunnen gaan. 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is inmiddels gestart. Wegens de 

omstandigheden hebben we er niet veel aandacht aan 

besteed vorige week. Als school hebben we gekozen om mee 

te doen aan de Christelijke Kinderboekenweek met als thema 

‘Bibbers in je buik’. We hoeven niet bang te zijn, omdat er 

altijd Iemand bij ons is. Een troostvolle gedachte! 

Woensdag 18 oktober wordt de kleedjesmarkt gehouden.  

De opgavebrief hiervoor is inmiddels meegegaan met de 

kinderen. Vergeet u uw kind(eren) niet op te geven? 

 

 Koffieochtend     

Maandag 16 oktober houden we onze eerste koffieochtend 

van dit schooljaar. Het doel is om elkaar te ontmoeten. Heeft 

u zin in een kopje koffie of thee, 

wees dan welkom! De school staat 

open van 8.30 tot 9.00 uur. 

 

Diplomering mediatoren 

Maandag 16 oktober zullen onze leerlingmediatoren de 

laatste bijeenkomst hebben. ’s Middags om 13.15 uur krijgen 

ze het diploma in de hal van de school. Een mooi moment, 

want vanaf dan zullen onze leerlingen de leerkrachten helpen 

met het oplossen van conflicten op het plein. Mooi dat dat 

kan bij ons op de Sjaloomschool! 

 

Opening bibliotheek 

Woensdag 18 oktober zullen we ’s morgens 

onze eigen schoolbibliotheek gaan openen. Er 

is een enorm aantal ouders bereid gevonden 

om ons te helpen de bibliotheek te bemannen. 

Echt heel mooi! We zoeken nog een aantal ouders voor op de 

reservelijst op donderdag en vrijdag. Wanneer een ouder niet 

kan, dan kunnen we gebruik maken van die reservelijst. Wilt 

u ons helpen, stuur dan een mailtje naar 

e.wolf@sjaloomschool.com.  

mailto:e.wolf@sjaloomschool.com
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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 13 november iedere week 

3 keer fruit krijgen aangeleverd. Inmiddels zijn er ook al 

ouders gevonden om het fruit te snijden, onze dank 

daarvoor! Naar alle waarschijnlijkheid zullen de uitdeeldagen 

vallen op dinsdag, woensdag en donderdag. Binnenkort 

ontvangt u hier meer informatie over.    

 

Van de verkeersouders 

In de herfst/winter merken we vaak dat kleuters met de auto 

naar school worden gebracht. Het gevolg is dat het een 

enorme drukte van belang is in de straten bij school. Dit zorgt 

soms voor gevaarlijke situaties. We willen u vragen om de 

zone voor de school autovrij te houden. Er geldt hier ook een 

parkeerverbod tussen 8.00 en 17.00 uur. De auto’s kunt u 

kwijt in de straten rondom de school. De parkeerplaatsen 

voor de garageboxen zijn eigendom van de 

garageboxhouders, ook daar mag niet worden geparkeerd. 

Alleen op deze manier kunnen we het voor iedereen, 

autobestuurders, fietsers, maar vooral ook onze kinderen, 

veilig houden rondom de school.  

 

Voor de hoofdingang is een doorgetrokken gele streep te 

vinden. Dat betekent dat u hier niet mag parkeren of stoppen 

om uw kind in en uit te laten stappen. Dit kan aan de 

Abraham Kuyperstraat, daar is een in- en uit stapplek 

gemaakt waar u gebruik van zou kunnen maken.  

 

Groet, Siny Hopster en Jacqueline Dollen 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaire 

Er is nog 1 stagiaire die zich graag aan u wil voorstellen: 

Hoi, ik ben Imre van Uitert.  

Ik ben 15 jaar. Ik ga naar het Roc 

van Twente in Almelo en doe de 

opleiding Onderwijsassistent.  

Ik ga dit jaar stage lopen op deze 

school in groep 1. Mijn hobby is 

Acrogym. Ik doe dit 6 uur in de 

week. Ik vind het onderwijs leuk 

omdat ik dan met kinderen kan 

werken. Ik vind het leuk om kinderen te helpen en ze te 

begeleiden met leren. Ik heb er zin in dit jaar! 

     

 

Kindpakket 

Binnen de gemeente Wierden is het kindpakket ingevoerd. 

Hierdoor kunnen kinderen uit een gezin met een laag 

inkomen een vergoeding krijgen voor activiteiten die voor 

veel kinderen heel gewoon zijn. Bijvoorbeeld meedoen met 

voetbal, muziekles, zwemles en verjaardagsfeestjes. De 

toegang van deze regeling is verhoogd naar 120% van de 

geldende bijstandsnorm. Mocht u denken hiervoor in 

aanmerking te komen, dan kunt u meer informatie vinden op 

www.wierden.nl/kindpakket of contact opnemen met het 

zorgloket van de gemeente Wierden. 

 

 

Belangrijke data  

16 okt.:  Koffieochtend 8.30 uur 
18 okt.:  Kleedjesmarkt 
23 okt.: Start herfstvakantie 
30 okt.: Weer naar school 
30 okt.: Luizencontrole 8.30 uur 
30 okt.: Informatieavond groep 8 

http://www.wierden.nl/kindpakket

