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Welkom 

 

Welkom, welkom 

welkom iedereen 

Doe je met ons mee? 

We beginnen zo meteen 

Welkom, welkom 

fijn dat jij er bent 

Zing gezellig mee 

als jij het liedje kent 

 

Welkom, welkom! 
 

  (Marcel en Lydia Zimmer, 2009) 

 

Aanstaande maandag staan om 8.30 uur de schooldeuren 

weer open. We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie 

heeft gehad en dat we elkaar maandag weer mogen 

begroeten. 

 

Een speciaal welkom is er deze maandag voor een heel aantal 

nieuwe leerlingen. 

In groep 1 heten we Nikky ten Hove, Hannah ten Hove,  

Aya Sheikh Dawoud en Djaylinn Oude Nijhuis van harte 

welkom. 

In groep 2 een welkom voor Mira Abo Arshid, Karam Hussein 

en Job Krejenzang. 

Ook in groep 5 starten er 2 nieuwe leerlingen: Yousef Hussein 

en Istabrak Saleh. 

We hopen dat jullie snel je plekje zullen vinden op onze 

school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heugelijk nieuws! 

 
Juf Liseth is druk geweest in de vakantie! Op vrijdag 21 juli is  
juf getrouwd met Jan-Bart Oldenampsen. Vanaf nu heet ze  
dan ook juf Liseth Oldenampsen. 
Op 14 augustus werden juf Liseth en haar man Jan-Bart de  
trotse ouders van Anne-Lot. Het gaat heel goed met het  
gezin. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en met jullie 
prachtige dochter! 
In de bijlage is het geboortekaartje te vinden. 

 

 

Nieuwe leesmethode  

  

In groep 3 gaan we dit jaar 

starten met een nieuwe 

leesmethode. In het 

afgelopen schooljaar zijn 

een aantal methodes 

bekeken en uitgeprobeerd. 

We hebben gekozen voor 

de methode Lijn 3. Het is 

een aansprekende 

methode waarin niet alleen aandacht is voor het leren lezen, 

maar ook voor spelling, woordenschat, wereldoriëntatie etc. 

Er wordt thematisch gewerkt. Dit sluit goed aan bij hoe we in 

de andere groepen werken. Daarnaast gebruiken we als 

school al jarenlang de methodiek van José Schraven in al onze 

groepen voor het leren lezen en leren spellen. Nu heeft José 

Schraven veel meegewerkt aan het tot stand komen van deze 

methode. Zo ontstaat er vanuit wat we al doen een mooie 

doorgaande lijn met de methode Lijn 3. Tijdens de 

informatieavond op 26 september zal juf Sanne de ouders 

van groep 3 hier veel meer over laten horen en zien. 
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Nieuwe schrijfmethode 

 

We beginnen in groep 3 ook  met een nieuwe 
schrijfmethode, een methode die past bij de nieuwe 
leesmethode. De methode heet Klinkers. We hebben ervoor 
gekozen om de blokschriftversie aan te schaffen. We merken 
op school dat veel kinderen het steeds moeilijker vinden om 
een goed handschrift te ontwikkelen op de manier die we nu 
aanleren, het verbonden schrift. We hebben ons de vraag 
gesteld wat ons doel is wat betreft het schrijfonderwijs. Ons 
gestelde doel is dat kinderen een leesbaar en net handschrift 
hebben. Uit onderzoek blijkt dat de leesbaarheid van het 
blokschrift groter is, doordat de blokletter veel meer op de 
leesletter lijkt. Het handschrift ziet er regelmatiger uit en bij 
het aanleren is er meer aandacht voor de lettervorm. 
In de komende jaren zullen ook de andere groepen langzaam 

overgaan op het blokschrift, volgend jaar groep 4, het jaar 

daarop groep 5 etc. 

Juf Sanne vertelt op de informatieavond meer over het 

schrijfonderwijs. 

 

Schoolbibliotheek 

 

Op dinsdagmorgen 12 september om 8.30 uur kunnen we 

gaan beginnen met het labelen van de nieuwe leesboeken. 

We hebben al 2 ouders bereid gevonden om te komen 

helpen, maar vele handen maken licht werk. Het zou fijn zijn 

wanneer er nog 2 enthousiaste ouders ons deze ochtend 

willen komen helpen. Aanmelden kan bij juf Elly, 

e.wolf@sjaloomschool.com 

Aanstaande donderdag 7 september worden de nieuwe 

kasten als bouwpakket aangeleverd (geen IKEA ). Is er nog 

een handige ouder die deze kasten op vrijdag of maandag in 

elkaar wil zetten? Ook graag aanmelden bij juf Elly. 

 

 

 

 

Luizencontrole 

 

Op maandag 4 september worden alle leerlingen 

gecontroleerd op luizen. Denkt u eraan om geen gel of 

vlechten in de haren te doen? Wanneer u zelf luizen ontdekt 

bij uw kind mag u dit melden bij juf Sylvia (groep 2) of bij de 

leerkracht van uw kind(eren). 

 

 

 Nieuwe MR en OR leden 

 

Aan het begin van het schooljaar kunnen we u vertellen dat 

we goede vervanging hebben gevonden voor de 

vertrekkende MR leden. Met ingang van september 2017 

stopt Jan Lubbers. Antoinette Kortenhoeven neemt zijn taak 

over. In januari 2018 stopt Bertine Lohuis. Jan Willem Schutte 

zal haar taak over nemen. Jan, en ook al vast Bertine, 

ontzettend bedankt voor jullie inzet en inbreng. Antoinette 

en Jan Willem, een goede tijd toegewenst. 

Bij de OR zijn Annet Waalderink, Antoinette Kortenhoeven en 

Jos Del Grosso gestopt. Ook jullie ontzettend bedankt voor de 

vele uren die jullie hier op school zijn geweest bij allerlei 

festiviteiten. Renate Del Grosso (voorzitter),  

Jacqueline Dollen en Monique Dreierink komen de ouderraad 

versterken. Van harte welkom! Er is nog 1 plekje vrij. Mocht u 

wat tijd over hebben en de school op deze manier willen 

ondersteunen, dan horen we dat graag! 

 

 Fietspuzzeltocht 

 

Op 15 september vindt onze jaarlijkse fietspuzzeltocht plaats. 

Volgende week krijgt u hier een aparte uitnodiging voor.     

De starttijd zal tussen 17.00 uur en 18.00 uur zijn. Mocht u dit 

niet kunnen redden, dan bent u later ook nog van harte 

welkom op het plein. We hopen op een gezellig samenzijn 

met elkaar! 
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Veranderingen plein 

 

In de zomervakantie zijn er onder de klimboog en onder de 

schommels nieuwe matten geplaatst. Wanneer op het 

kleuterplein ons nieuwe speeltoestel komt, zullen dezelfde 

matten daar ook onder worden geplaatst. 

 

Straattheater 

 

Volgende week vrijdag, 8 september, is er in het centrum van 

Wierden weer straattheater. In de bijlage kunt u daar meer 

over lezen. 

 

Sleutelhangers 

 

In het afgelopen schooljaar hebben we gemerkt dat veel 

kinderen geen sleutelhanger aan de fietssleutel hebben. De 

sleutels raken dan snel zoek en het kost vaak veel moeite om 

de sleutels weer terug te vinden. Een vraag van ons is dan 

ook of de fietssleutels voorzien kunnen worden van een 

sleutelhanger. Alvast bedankt!  

 

 

 Belangrijke data  

4 sept.:  Luizencontrole om 13.15 uur 

12 sept.:  Schoolboeken labelen 8.30 uur 

14 sept.:  School Maatschappelijk Werk 11.00 uur 

14 sept.:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

15 sept.:  Fietspuzzeltocht, start tussen 17.00 en                                   

                                18.00 uur 

26 sept.:  Informatieavond, start om 19.30 uur

  

 

 


