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 Dankdag 
Vroeger was de Bijbel er alleen maar in ’t Latijn.  

Dat kon je zelf niet lezen dat was helemaal niet fijn.  

Maar Maarten Luther zei tegen de mensen dat hij vond  

dat iedereen moest lezen wat er in de bijbel stond.  

Veel priesters waren boos op hem maar Maarten was niet bang. 

De Bijbel was voor iedereen, dus ging hij aan de gang.  

Hij kocht meteen een hele grote stapel woordenboeken  

zodat hij ieder woord dat hij niet wist zo op kon zoeken.  

 

Want hij hoorde in zijn binnenste maar steeds diezelfde stem  

en hij wist: dit is mijn opdracht, en die opdracht komt van Hem.  

Dankzij mensen zoals Maarten is er heel veel opgebouwd,  

want je kunt heel veel bereiken, als je maar op God vertrouwt.  

 

Zo werkte hij maar door en door en zwoegde jaar na jaar.  

En eindelijk, ja eindelijk, was de vertaling klaar. 

En toen de eerste Bijbels van zijn hand werden gedrukt  

was Maarten apetrots omdat het toch nog was gelukt.  

Hij was ontzettend opgelucht, zijn werk was nu voorbij.  

Hij zorgde dat de Bijbel openging voor jou en mij.  

Hij deed wat hij moest doen en ook al had hij veel te vrezen,  

door hem kon iedereen nu zelf ook in de Bijbel lezen.  

 

Themalied Dankdag bovenbouw 

Lied van Marcel en Lydia Zimmer 

 

Klik hier om het filmpje te bekijken. 

 

Geboren 

Op dinsdag 10 oktober is er bij de familie Oosterhuis een 

jongen geboren. Zijn naam is Juda. Joas (groep 5), Aron 

(groep 1) en Lieke zijn grote broers en zus. Van harte 

gefeliciteerd! We wensen jullie Gods zegen toe bij de 

opvoeding van Juda. 

 

Welkom 

Inmiddels groeit groep 1 rustig door. Jason Patawala en 

Makaio Kuipers zijn inmiddels gestart. Binnenkort starten 

Thijs Ooms en Demi Kroese. Van harte welkom! 

 Diplomering mediatoren     

Het was feest afgelopen maandag in de 

hal van de school. Tien kinderen uit 

groep 7 en 8 kregen hun 

mediatorendiploma. Wat zijn we trots 

op het feit dat dit kan bij ons op school! 

De leerlingmediatoren zijn opgeleid om 

andere kinderen te helpen met het 

oplossen van kleine conflicten 

op het plein. Dit zijn onze 

mediatoren: 

Corwin Tempert, Dorienke van 

Grootheest, Daniel Wind, 

Willemke Nijhoff, Tijs Dekkers, 

Rik Klopman, Marit Timmerman, 

Jasper Brinks, Chloë Boeve en 

Kailie Schipper. 

 

 

Opening bibliotheek 

Woensdag was het alweer feest, want toen werd onze eigen 

bibliotheek officieel geopend. Juf Elly las een verhaal voor en 

de oudste, jongste en middelste leerling van de school 

mochten de kasten onthullen. Vandaag en morgen mag 

iedereen een boek uitzoeken, zodat we na de vakantie lekker 

kunnen beginnen met lezen. Een grote dank voor alle ouders 

die zich hier ook voor inzetten is wel op z’n plek. Er is enorm 

veel werk verzet! 

 

 

 

https://youtu.be/MVskzLcCSD0


 
 
 
 
 
 
 

19 oktober 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 

Herfstvakantie en luizencontrole 

Volgende week zijn alle leerlingen vrij in verband met de 

herfstvakantie. Maandag 30 oktober gaan de schooldeuren 

weer open. Alvast een fijne vakantie gewenst voor iedereen!    

 

Maandag 30 oktober starten we direct met de luizencontrole. 

Denkt u aan de haardracht van uw kind?  

 

 Informatieavond groep 8 

Maandag 30 oktober houden we de jaarlijkse 

informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 8.  

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. 

 

Dankdag 

Woensdag 1 november besteden we in de hal van onze 

school aandacht aan Dankdag. Het thema is: ‘Blij verrast’.  

Dit wordt voor de bovenbouw gekoppeld aan de 

Luthermaand, het themalied gaat hier ook over. Tijdens deze 

viering luisteren de kinderen naar het verhaal over Filippus.  

 

 

Fietscontrole 

Vrijdagmiddag 3 november wordt 

er een fietsencontrole gehouden 

door Veilig Verkeer Nederland in 

samenwerking met onze 

verkeersouders. We willen vragen 

of alle kinderen van groep 5 t/m 8 deze middag op de fiets 

naar school toe komen. Het is goed om de fietsen te 

controleren, zodat alle kinderen veilig op weg kunnen gaan, 

zo vlak voor de donkere dagen beginnen.  

     

 Sunte Mart’n 

Op maandag 6 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Sunte 

Mart’n. 

 

Ouderpanel 

Woensdag 8 november zal er weer een ouderpanelavond 

worden gehouden. We hebben het met elkaar over de 

volgende onderwerpen: 

- Contacten school-ouders                 - Zorg en onderwijs 

- Gebouw/Plein   - Identiteit 

- Pedagogisch klimaat: sfeer/regels 

Bovenstaande onderwerpen zullen steeds terugkomen 

tijdens de ouderpanelavonden. De betreffende gezinnen 

zullen deze week een uitnodiging per mail ontvangen.    

Inloop Alles-in-1 

Donderdag 9 november wordt de eerste inloop van dit jaar 

van Alles-in-1 gehouden. Alle groepen zijn de afgelopen 

periode druk bezig geweest met een thema. De werkstukken 

kunt u deze donderdag bekijken tussen 15.15 en 16.00 uur. U 

bent van harte welkom! 

 

Belangrijke data  

23 okt.: Start herfstvakantie 
30 okt.: Weer naar school 
30 okt.: Luizencontrole 8.30 uur 
30 okt.: Informatieavond groep 8 
31 okt.: MR-vergadering 
1 nov.: Dankdagviering in de hal 
3 nov.: Fietscontrole gr 5 t/m 8 
6 nov.: Sunte Mart’n, alle leerlingen vrij 
7 nov.: Groep 7 naar Schrijversfestival 
8 nov.: Ouderpanelavond op uitnodiging 
9 nov.: Gebedsgroep om 13.15 uur 
9 nov.: Inloop Alles-in-1 om 15.15 uur 


