
 

 

7 oktober 2010 

Welkom                                                                           

In groep 2 is Masis Thaik Sarsab erbij in de kring. 

Wij vinden het leuk dat je bij ons op school bent 

gekomen en wensen jou een hele goede 

Sjaloomtijd toe! 

Meester Peter.                                                                     

Heel af en toe komt meester Peter op school om 

wat bij te praten. Dit zal tot aan de herfstvakantie 

zo doorgaan. Daarna gaat hij wat vaker komen en 

zal hij lichte werkzaamheden oppakken. Het is nog 

niet direct de bedoeling dat hij weer voor groep 5 

komt. Dit zal langzamerhand worden opgebouwd. 

Juf Marloes blijft daarom nog steeds de komende 

tijd samen met juf Marieke in groep 5.   

Dierendag                                                                       

Hebt u het in de krant gelezen of van de kinderen 

gehoord? Het was een geslaagd bezoek aan de 

praktijk van de dierenarts aan de Eikenlaan. Kijk 

maar eens naar de diverse foto’s op de site van 

onze school en klik dan op de verschillende 

groepen. 

Kleedjesmarkt                                                            

Het was een goede handel gisteren op de 

boekenmarkt in de hal van de Sjaloomschool. 

Ouders en kinderen hebben zich buitengewoon 

vermaakt.  Bijna alle kinderen konden kopen en 

verkopen. Geweldig om te zien hoe kinderen hun 

keus maken en aan het onderhandelen gingen. Op 

de site staan enkele foto’s ( onder fotoalbum). We 

gaan verder met de voorrondes van de 

voorleeswedstrijd.  De voorleeswedstrijd wordt 

gehouden a.s. woensdag. Alle activiteiten vinden 

plaats in het kader van de kinderboekenweek. 

Korfbaltoernooi.                                                                    

Op 27 en 28 september hebben we een 

korfbaltoernooi gehad. Het was heel leuk maar 

helaas niet gewonnen. Team  Sjaloom 1 is 5
e
 

geworden. Team 2 is direct in de poule eruit 

gegaan en  team 3 ook. Die hebben alles verloren  

 

 

 

 

en team 2 heeft twee keer gelijk en 2 keer 

verloren. Team 1 moest na de kruisfinale ( 0-0) ook 

nog 5 strafworpen nemen waar de maar ééntje van 

is gemaakt. Omdat Galjoen meer strafworpen had 

gemaakt ging die door. De scheids was patijdig 

voor het Galjoen.                                                         

Groetjes Marc en Noah ( groep 6) 

Tip voor in het weekend of voor de 

herfstvakantie!                                                                            

In het Rijksmuseum Twenthe (Enschede) is wat 

leuks te doen voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Het 

heet “de toffe koffer”. U kunt samen met uw 

kind(eren) een tijdreis door het museum maken. In 

de koffer, die u kunt lenen bij de balie, zit alles wat 

u nodig hebt voor een avontuurlijke reis. Als alle 

raadsels opgelost zijn, wacht er bij de balie een 

verrassing. De koffer is gratis!  Deze activiteit start 

op 16 oktober. De volwassenen betalen de 

normale entreeprijs betalen. Voor meer 

info:www.rijksmuseumtwenthe.nl 

Ontruimingsoefening.                                                        

Twee keer per jaar vinden er ontruimings-

oefeningen plaats. De brandweer had vanmorgen 

een lekkende gasfles in school geplaatst. Daardoor 

moest de school ontruimd worden. Alles liep weer 

vlekkeloos!!  Hoewel het een onderbreking is van 

de lessen, is het toch goed om zulke oefeningen te 

houden. ( De kinderen werd later wel verteld dat 

het gelukkig geen echte lekkende gasfles was!!)  

Belangrijke data:                                                         

13 okt.: voorleeswedstrijd in school                           

21 okt.: anti-pestdag in alle groepen                         

25 t/m 29 okt.: herfstvakantie                                      

1 nov.: luizencontrole                                                     

2 nov.: studiemiddag: alle kinderen vrij                        

3 nov.: dankdag in school ( o.b.) en Taborkerk (b.b.)   

 
 
 

 

Schooljaar 2010-2011 


