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U bent welkom 

 

Aan het begin van het schooljaar hebben we iedereen weer 

welkom mogen heten op school. Als christelijke basisschool 

willen we niet alleen kinderen en ouders welkom heten, maar 

willen we vooral ook God uitnodigen om bij ons te zijn. Daar 

hebben we in de weekopening van afgelopen maandag het 

volgende lied over gezongen: 

 

Heer U bent welkom, welkom. 

U bent welkom, grote Koning. 

Wij heffen onze handen op. 

Naar de God van alle eeuwen. 

Heer U bent welkom, welkom. 

U bent welkom, zoon van God. 

Wij richten heel ons hart op U. 

U bent welkom in ons midden. 

 

    Opwekking 574 

 Juf Saskia 

 

In de week van 2 oktober gaat juf Saskia haar 

werkzaamheden op school weer oppakken. In eerste 

instantie gaat ze halve dagen werken. Dit zal meestal op de 

maandag, dinsdag en donderdag zijn.  

 

Staking 

 

Vandaag heeft u een aparte mail van ons ontvangen over de 

onderwijsstaking. Op 5 oktober, de dag van de staking, is 

onze school gesloten. 

 

 

 

 

 

 Informatieavond 

 

In de afgelopen weken is een aantal ouders al ontzettend 

druk geweest om ons te helpen met het inrichten van de 

schoolbibliotheek. Heel erg bedankt daarvoor! Nu de 

bibliotheek echt vorm heeft gekregen, kijken we er naar uit 

om de schoolbibliotheek ook echt te gaan openen. Dit zullen 

we samen met de kinderen doen op 3 oktober. 

 

Op de informatieavond van aanstaande dinsdagavond            

26 september zal Judith Verbeij hier uitleg over komen geven 

aan de ouders. Ook zal ze over het belang van lezen vertellen. 

Hieronder nogmaals het programma: 

Vanaf 19.15 uur staan de schooldeuren open. Om 19.30 uur 

gaan we beginnen. 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! 

 

Voor groep 8 is de informatieavond op maandagavond 30 

oktober. 
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Dierendag 

 

Op woensdag 4 oktober vieren we op de Sjaloomschool 

dierendag. De dierenambulance is aanwezig op school. 

Daarnaast is er ook een leuke fotowedstrijd bedacht. In de 

bijlage is daar meer over te lezen. 

 

 

 

 

Het verzet kraakt 

 

Het dansje was van groep 6/7 . 

We moesten bewegingen maken dat we het er niet mee eens 

zijn. Het liedje was Engels . 

We mochten zelf ook een 

dansje maken in groepjes.                

In groepjes van 5.                                                                       

Maar we mochten niet met een 

geweer want we wilden dat de 

oorlog stopte.                                                                             

De kinderen vonden het leuk. 

Wij moesten het aan de hele 

school laten zien.                                                                                          

De juffen hebben kleine stukjes 

gefilmd.  

 

Groetjes Fatima en Jaimy 

 

 Veiling 

 

Afgelopen vrijdag heeft u na de fietspuzzeltocht kunnen 

bieden op allerlei verschillende activiteiten. Binnenkort 

worden er briefjes uitgedeeld aan de gezinnen die hebben 

geboden met informatie over wanneer de activiteiten gaan 

plaatsvinden. 

 

 

Stagiaires 

     

Hallo allemaal. 

Ik ben Esmee de Vries. 

Ik ben 19 jaar, ik zit in pabo 3 op 

hogeschool Viaa en ik loop stage in 

groep 3 op donderdag en vrijdag. Elke 

dag kom ik op de fiets vanuit Nijverdal. 

Ik heb veel energie en ben bijna altijd 

vrolijk. 

Mijn hobby's zijn: paardrijden, gitaar spelen, haken, twirlen 

(vroeger majorette), hardlopen en ik houd van auto's. 

Het onderwijs vind ik heel mooi omdat je dan iets kunt 

betekenen in het leven van een kind. Je kunt hem of haar 

helpen bij dingen die moeilijk zijn en ze helpen om verder te 

komen in hun ontwikkeling.  

Ik geloof dat God elk kind met liefde gemaakt heeft en ik wil 

graag vanuit die liefde naar kinderen kijken en ze zo helpen 

en begeleiden. Elk kind verdient het om een leuke en fijne tijd 

te hebben op school en ik wil daar als juf mijn uiterste best 

voor doen.  

 
 
 
Hoi! Ik ben Mirthe Stalknecht en 

loop dit jaar stage in groep 5 op de 

Sjaloomschool. Ik ben 20 jaar en zit 

in mijn 3e jaar van de opleiding 

Universitaire Pabo. Deze studie is 

een combinatie van Pabo en 

Pedagogische wetenschappen. Iedere maandag en woensdag 

ga ik naar de VU in Amsterdam voor de vakken van 

Pedagogische Wetenschappen. Elke donderdag ga ik naar 

VIAA in Zwolle voor de Pabo en iedere dinsdag loop ik stage 

op de Sjaloomschool. Naast school speel ik veel 

dwarsfluit. Afgelopen dinsdag heb ik kennis gemaakt met de 

klas. Ik vond het erg leuk en heb heel veel zin om zelf voor de 

klas te staan! 
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Pauzehap 

 

Van 25 tot en met 29 september is het Week van de 

Pauzehap. Deze Week van de pauzehap laat leerlingen 

kennismaken met heel veel verschillende gezonde 

pauzehappen. De nadruk hierbij ligt op het bewust proeven, 

de smaakbeleving en op het combineren en variëren van 

producten. Ook de sociale kant krijgt aandacht: het is leuk om 

samen met elkaar te genieten van een gezonde pauzehap. 

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 betekent dit dat ze op 

dinsdag, woensdag en donderdag geen fruit mee hoeven te 

nemen naar school. 

 

 

Verjaardagsfeestjes 

 

Voor kinderen is het ontzettend leuk en bijzonder wanneer ze 

jarig zijn. Het is leuk om je feestje te mogen vieren. Wanneer 

je echter niet op een feestje mag komen, kan dat heel 

teleurstellend zijn. We willen dan ook nogmaals vragen om 

uitnodigingskaartjes voor een feestje bij de kinderen thuis te 

brengen i.p.v. op school uit te delen. 

 

Cupcake versieren 

 

Op zaterdag 23 september is de landelijke burendag. 

Stichting de Welle heeft een nieuw initiatief opgestart; 

namelijk Bakburen Wierden. 

Voor de kinderen wordt er een 

leuke workshop cupcake versieren 

georganiseerd.  

In de bijlage kunt u hier meer over 

lezen.  

 

 

 

 

Week van de opvoeding 

 

In de "Week van de opvoeding" van 2 t/m 8 oktober houdt 
LOES (van het Centrum Jeugd en Gezin) voor 
ouders/verzorgers twee bijeenkomsten over "Opvoeden en 
Multimedia"  
 
Bijeenkomst Opvoeden en Multimedia (0-6 jaar) 
Dinsdag 3 oktober 
Locatie: basisschool De Touwladder, Schoolstraat 27 in 
Wierden 
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 
 
Bijeenkomst Opvoeden en Multimedia (6-12 jaar) 
Donderdag 5 oktober 
Locatie: Katholieke basisschool de Talenter, Margrietlaan 1 in 
Enter 
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 
 
Aanmelden kan via de website van 
LOES  https://www.loes.nl/agenda 
Kies daarna links gemeente Wierden 
 

 

Belangrijke data  

 
26 sept.:  Informatieavond, start om 19.30 uur 
28 sept.:  School Maatschappelijk Werk 11.00 uur 
2 okt.: Diplomering nieuwe leerlingmediatoren          

13.15 uur 
3 okt.: Opening schoolbibliotheek 
4 okt.: Dierendag  
 Handbaltoernooi groep 8 
5 okt.: Kinderen hele dag vrij 
12 okt.: School Maatschappelijk Werk 11.00 uur 

Gebedsgroep 13.15 uur 

https://www.loes.nl/agenda

