
 

 

 

23 september 2010  

Schoolfoto’s                                                                                 

Er zijn pas geleden  foto’s gemaakt van elke klas. 

Groep 1 en 8 komen dinsdag nog een keer op de 

foto. Deze is niet  helemaal goed gelukt. 

Binnenkort krijgt u wel een briefje mee waarop 

wordt aangegeven dat de foto’s klaar zijn en 

gekocht kunnen worden. De foto’s kosten   € 2,00 

per stuk. Binnenkort worden ze geplaatst op de 

site:  www.sjaloomschool.com.   

Geboren                                                                          

Bij Anouk van de Riet in groep 1 is een broertje 

geboren. Hartelijk gefeliciteerd! Hij heeft de naam 

Lars gekregen. 

Korfbal                                                                  

Maandag 27 en dinsdag 28 september wordt het 

jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer gehouden. 

Komen jullie allemaal naar het prachtige spel kijken 

van groep 5 en 6 ? En ook natuurlijk  aanmoedigen! 

Er wordt gestart om 16.30 uur. Het programma is 

helaas nog niet bekend. We zullen de kinderen 

z.s.m. een kopie van het wedstrijdschema 

meegeven. 

Handbal                                                                                   

Nog een toernooi, maar dan voor groep 8. Het is in 

de sporthal op woensdagmiddag 6 oktober. Komt u 

het team ook aanmoedigen? Ook hiervoor krijgen 

de kinderen binnenkort een wedstrijdschema mee. 

Dierendag.                                                              
We willen op maandagochtend 4 oktober een 

bezoek brengen aan de Dierengeneeskundig 

Twente-Wierden aan de Eikenlaan met de groepen 

1 t/m 4. We hopen op een gezellige en leerzame 

morgen. De ouders van de groepen 1  en 2  worden 

ingeschakeld  voor vervoer ernaar toe. 

  
 
 

 

 

 

 

Snoep.                                                                                     

Wij zien de laatste tijd steeds vaker dat kinderen 

op hun verjaardag trakteren op snoep. Uiteraard is 

het een keus die u in overleg met uw kind maakt. 

Toch zouden wij u de uitdaging willen geven om 

ook eens een keer voor een gezondere traktatie te 

kiezen. Als u eens “googled”op gezond trakteren, 

zult u verbaasd staan hoeveel mogelijkheden u 

wordt aangeboden.  

Kleedjesmarkt                                                             

Dit jaar is de Kinderboekenweek van 6 tot 16 

oktober. Als startactiviteit houden wij op 

woensdag 6 oktober a.s. van 11.15 uur tot 12.00 

uur in de hal van de Sjaloomschool een 

“kleedjesmarkt”.Dit houdt in dat elk gezin (ouder, 

broertjes en zusjes) hun (overtollige) kinderboeken 

en tijdschriften kunnen uitstallen op een kleed. De 

boeken worden verkocht voor max. € 0,50. Voor 

de jongere kinderen is het zeer gewenst, dat er een 

ouder bij aanwezig is. Vanaf 11.00 uur kunnen de 

kleden en de boeken/tijdschriften worden 

uitgestald op een door ons aangewezen plek. Wilt 

u als gezin meedoen aan de kleedjesmarkt, vult u 

dan de deelnamestrook in en lever het briefje in bij 

de groepsleerkracht van uw kind. Uiterlijk tot 4 

oktober. We hopen, net als vorig jaar, op een grote 

opkomst.           

------------------------------------------------------------------                                                                

Kleedjesmarkt 6 oktober 2010  

Naam gezin:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Kind (eren):   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                            z.o.z. 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2010-2011 



Zonnebloemactie groep 8.                                                  

Na de pauze kwamen er twee vrouwen ons 

vertellen dat we mee mochten doen aan de zonne-

bloemactie. Het werd ons uitgelegd wat het was. 

We moesten een zonnebloem brengen bij oudere 

mensen. Vervolgens gingen we naar de Jan 

Jansweg. Je kreeg een zonnebloem mee en je belt 

bij iemand aan. Als je dan zo’n bloem geeft is het 

geweldig om die mensen zo blij te zien op hun 

oude dag. Wij vonden het zelf ook erg leuk om 

mee te doen. Een vrouw van 82 stond zelfs met de 

hand voor de mond.  We hebben een hele leuke 

dag gehad. We hopen dat de zonnebloem nog veel 

kan doen voor deze mensen.  Veel liefs Maureen, 

Olivia, Linet en groep 8.                                          

Postzegels en ansichtkaarten.                                                   

Bij de kapstokken van de kleuters staat een doos. 

Daarin kunt u gebuikte kaarten en ruim afge-

scheurde kaarten deponeren. De inhoud komt ten 

goede aan de GZB. 

Onderwijsontwikkelingen.                                            

Onderwijs is steeds in beweging. Dat geldt ook 

voor onze school. Voor dit cursusjaar staan dan 

ook weer een aantal  onderdelen in de planning die 

allemaal tot doel hebben om de kwaliteit van ons 

onderwijs te verhogen. Het gaat dit jaar om de 

volgende zaken:                                                                       

- opstellen van groepsplannen. Een groot aantal 

kinderen werkt met individuele handelings-

plannen. We willen de hulp meer gaan samen-

voegen,waardoor we meer met groepjes kinderen 

kunnen gaan werken. Uitgangspunt daarbij is dan 

niet meer een individueel maar een groepsplan. 

We worden bij de invoering daarbij ondersteund 

door een medewerker van onze 

schoolbegeleidingsdienst. We starten dit jaar met 

het onderdeel rekenen.                                                             

– de bovenbouw start met een pilot waarbij 

groepsdoorbrekend wordt gewerkt met het 

bespreken van de redactiesommen. Kinderen 

vanaf groep 5 moeten deze thuis maken op hun 

eigen niveau. Door alle kinderen van hetzelfde 

niveau bij elkaar te zetten, krijgen ze ook allemaal  

dezelfde uitleg. Medio januari 2011 komt er een 

evaluatie.                                                                         

–   kleine kring. Groep 1 en 2 gaan werken met een 

kleine kring. Korte hulpmomenten creëren onder 

schooltijd waarbij intensieve begeleiding wordt 

gegeven aan kinderen. Terwijl de rest van de 

kinderen bezig is met andere zaken, gaat één van 

de leerkrachten dit toepassen.                                                                                       

– kwaliteitsimpulsen. In alle groepen wordt 

ingezet om meer momenten van automatiseren bij 

rekenen, spelling en technisch lezen te hebben. Dit 

gebeurt onder schooltijd en staat ingepland in het 

weekrooster. Vorig jaar zijn we gestart in groep 3 

en 4 en het levert al zeer positieve resultaten op . 

- opstellen schoolplan. Voor de periode van 2011 

tot 2015  moeten we weer een schoolplan 

opstellen. Waar willen we over 4 jaar staan als 

school. Daarbij zijn we deels afhankelijk van 

richtlijnen vanuit het ministerie ( bijv. Passend 

onderwijs) maar daarnaast kunnen we ook als 

team accenten zetten. Daarbij hebben we 

gegevens nodig. Eén daarvan is de mening van u 

als ouders. In het najaar ontvangt u een ouder-

enquête waarin u op een aantal vragen een 

antwoord kunt geven.  

Tussendoor wordt er “ook”nog lesgegeven. Dat is 

en blijft onze hoofdtaak!!  

Belangrijke data:                                                         

27 en 28 sept.: korfbaltoernooi gr. 5 en 6                     

4 okt.: dierendag op school                                           

6 okt.: kleedjesmarkt 11.00 uur in school                   

6 okt.:  handbaltoernooi gr. 8                                     

13 okt.: voorleeswedstrijd in school 

 


