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Themaweek school en kerk: Helden! 

Komende week starten we met de themaweek. In de bijlage 

kunt u alle informatie lezen, zoals welke Bijbelverhalen er 

worden verteld. Het themalied is ‘Sta versteld, je bent een 

held’. 

 

Je bent een held 

Sta versteld , je bent een held, 

als je doet wat de bijbel zegt. 

Sta versteld , je bent een held, 

bid en dien Hem oprecht. 

 

Geven is beter dan te nemen altijd weer, 

die ander is belangrijk voor de Heer. 

Luister naar Zijn stem en volg Hem op de voet, 

waarheen Hij jou ook leidt, dat is altijd, altijd, 

altijd goed.  

 

"Je bent een held dat is wat telt" 

Sta versteld , je bent een held, 

als je doet wat de bij - bel zegt. 

Sta versteld , je bent een held, 

bid en dien Hem oprecht. 

 

Het volgen van Jezus geeft je soms wel wat verdriet, 

maar groter is de vreugde die je daarna ziet. 

Let op wat je zegt en wees niet negatief. 

Laat je woorden swingen en wees altijd, altijd 

positief  

 

"Je bent een held dat is wat telt" 

Sta versteld , je bent een held, 

als je doet wat de bij - bel zegt. 

Sta versteld , je bent een held, 

bid en dien Hem oprecht. Je bent een held! 

 

Klik hier om het lied te beluisteren 

 

 

Welkom 

In de afgelopen paar weken is er een aantal kinderen jarig 

geweest. Fabian Mik, Finn Woolderink en Evelien 

Schaddenhort zijn 4 jaar geworden en mogen bij ons 

beginnen in groep 1. Van harte welkom allemaal! We wensen 

jullie veel plezier toe. 

 

  Geboren 

Op zaterdag 30 december is er 

een jongen, Nando geboren bij de 

familie Nijhoff. Willemke, Luther, 

Martien en Marcus zijn de oudere 

broers en zus. Van harte 

gefeliciteerd met deze prachtige 

gebeurtenis! We wensen jullie 

Gods Zegen toe bij de opvoeding van Nando. 

               

Luizencontrole 

Maandag 8 januari hadden we onze luizencontrole. Daaruit 

bleek dat er enkele luizen en neten zijn gevonden. We willen 

u vragen uw kind(eren) goed te blijven controleren. Treft u 

thuis wat aan, dan krijgen we hier graag bericht over. U kunt 

dit melden bij de leerkracht van uw kind of bij juf Sylvia 

(groep 2). 

 

 Inloop Alles-in-1 
De inloop was vorige week weer een groot succes! In groep 

6-7 was er een optreden en in groep 8 kon men een echte 

quiz spelen. Volop gezelligheid dus! De volgende inloop staat 

gepland op donderdag 15 maart. We hopen iedereen dan 

weer te begroeten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dDe8vkqx3w
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Schoonmaakavond  

Vanavond houden we onze eerste schoonmaakavond van dit 

schooljaar. We hopen iedereen die staat ingepland te 

begroeten om 19.30 uur. Op deze manier kunnen onze 

kinderen weer fris naar school. 

 

Themaweek 

In de week van 22 t/m 28 januari is er weer de jaarlijkse 

themaweek van school en kerk. Hierover zit in de bijlage van 

deze nieuwsbrief meer informatie. Op zondag 28 januari is er 

in bijna elke Wierdense kerk een bijbehorende kerkdienst. U 

bent, samen met uw kind(eren), van harte welkom om een 

van de diensten bij te wonen. Het thema is ‘Helden’.  

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Wanneer u kinderen heeft die 2,5 jaar of ouder zijn, dan 

willen we u vragen om ze op te geven bij ons op school.  

Op die manier krijgen we wat meer inzicht in de te vormen 

groepen voor volgend schooljaar. Een inschrijfformulier kunt 

u ophalen bij juf Saskia of bij Diny.  

Vanaf morgen houden we weer onze open dagen. Op vrijdag  

19 januari is de school open van 10.00 tot 12.00 uur en op 

zaterdag 20 januari is er gelegenheid om te kijken van 10.00 

tot 13.00 uur. 

Kent u mensen in uw omgeving met jonge kinderen? Vertel 

ze over de Sjaloomschool en nodig ze uit om te komen kijken. 

U bent immers onze ambassadeur! 

Schoolfruit week 4 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

 

Woensdag: banaan 

Donderdag: appel 

Vrijdag: ananas  

 

 

Belangrijke data  

18 jan.: Schoonmaakavond om 19.30 uur 

19 jan.: Open huis voor nieuwe leerlingen van 10-12 uur 

20 jan.: Open huis voor nieuwe leerlingen van 10-13 uur 

22 jan.: Start themaweek school en kerk 

28 jan.: Diensten themaweek 

6 feb.: MR-vergadering 


