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Wat een liefde! 
Bij U ben ik thuis,  
bij U ben ik veilig.  
In U is mijn huis,  
in U ben ik heilig, in U.  
 
Bij U vind ik troost,  
bij U kan ik huilen.  
In U vind ik rust,  
in U kan ik schuilen, in U.  
 
U neemt mij in uw armen  
en droogt mijn tranen af.  
 
Wat een liefde! 
 
Lied: Opwekking 625  
 

 

Geboren 
Bij de familie Batawangge  is een zusje geboren op woensdag 
12 februari. Haar naam is Yemaja. Haar drie grote zussen zijn 
heel erg trots en blij met haar komt. Van harte gefeliciteerd 
en veel geluk samen. 

Cito eindtoets groep 8 

Vorige week heeft groep acht de cito gehad. Bij veel kinderen 

ging de cito wel goed.Er waren veel activiteiten. 

Dinsdag gingen groep 7 en 8 naar het bos, Levend stratego 

doen. Woensdag waren we gewoon vrij. Donderdag was er 

een buffetje. Er waren veel lekkere dingen daarna waren we 

om 14:00 uur vrij. Vrijdag waren de toetsen al voorbij, maar 

we gingen toch zwemmen. Het was erg leuk en iedereen 

mocht iets langer blijven. Tijdens de cito mochten we ook 

chillen twee keer per dag 5minuten iedereen mocht kussens 

en zitzakken meenemen dat was heel leuk. 

Gemaakt door: Marten en Anne uit groep 8 

Educatorium groep 4 

Groep 4 is op woensdag 12 februari naar het Educatorium in 

Ootmarsum geweest.  

 

In het educatorium is veel te zien over vroeger. Net zo als 

kroontjes pennen.Je ziet ook schoolbanken. Die heel oud zijn. 

En er zijn ook scholen die niet met kroontjespen schreeven. 

Dan schreeven ze met een ganzenveer.Maar niet zo als wij. 

Als ze niet luisteren dan kreegen ze een tik. 

De meester of jufrouw was erg streng. 

Als ze straf  kregen moesten ze in de hoek staan met een 

bordje en een ezel er op.  

Djayden, Job en Kailie. 

Schaaktoernooi  

Woensdag 12 februari heeft onze school meegedaan aan het 

schoolschaaktoernooi. Hanna Ippel, Lydia Ippel, Luuk Lohuis 

en Benjamin Menger hebben ons als school heel goed 

vertegenwoordigd. Ze zijn uiteindelijk 6
e
 geworden van de 14 

teams die meededen. Goed gedaan! 

 Contactavonden 

Afgelopen week zijn de tweede contactavonden gehouden 

van dit schooljaar. U heeft inzicht gekregen in de 

toetsresultaten en het rapport van uw kind(eren). Natuurlijk 

gebruiken we u als ouders als eerste informatiebron om nog 

beter het onderwijs te kunnen afstemmen op de kinderen. 

We hebben gemerkt dat, waar mogelijk, ouders met z’n 

tweeën aanwezig waren. Dat vonden we erg fijn! Mocht u 

nog zaken kwijt willen die u niet tijdens de contactavond 

heeft benoemd, loop dan gerust even binnen bij de 

leerkracht van uw kind. 
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Inloop groep 3 

Vandaag was de laatste inloop mogelijkheid in groep 3. Vanaf 

de zomervakantie hebben de ouders elke vrijdagmorgen even 

een kijkje kunnen nemen in de klas. We zijn erg blij dat u daar 

zo goed gebruik van heeft gemaakt! 

Vakantie 

Aankomende week is het voorjaarsvakantie. De school gaat 

weer open op maandag 3 maart. Een hele fijne vakantie 

toegewenst! 

 

Koffieochtend 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zal op 

donderdag 6 maart de eerste koffieochtend worden 

gehouden. U heeft de mogelijkheid om onder het genot van 

een kop koffie op een informele manier bij te praten. Samen 

willen we graag het beste voor de Sjaloomschool, dus ideeën 

zijn altijd welkom! 

Inloop Alles-in-1 

Donderdag 6 maart wordt ook de inloop gehouden van  

Alles-in-1. Groep 8 heeft zich bezig gehouden met het project 

Communicatie, groep 7 heeft zich verdiept in het project 

Energie. Groep 6 heeft gewerkt over Kleding en zal een echte 

modeshow opvoeren en groep 5 heeft gewerkt over 

Prehistorie, Grieken en Romeinen. Bij groep 4 kunt u 

werkstukken en materialen vinden over het onderwerp 

‘Wanneer was dat?”  U bent van harte welkom van 15.30 tot 

16.15 uur. 

 

 

 

Ouderavond dyslexie 

Maandag 10 maart wordt er een ouderavond gehouden over 

dyslexie. Henk Wetering is dyslexiebehandelaar en hij zal u 

meer over het onderwerp vertellen. De avond is voor alle 

belangstellenden! Vanaf 19.00 uur is de school open en is er 

tijd voor koffie/ thee. Om 19.30 uur gaat de voorlichting van 

start. 

Schoonmaakavond 

Het is weer tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. Dit 

willen we ook graag in de klassen doen en daar zouden we 

graag uw hulp bij inzetten. Maandagavond 17 maart hebben 

we deze ingepland. Ook aan het eind van het schooljaar zal er 

nog een schoonmaakavond worden ingepland. Deze datum 

volgt. Na de vakantie krijgt u een overzicht mee met daarin 

de namen van de ouders waarvan we hulp vragen. Wilt u tot 

die tijd de datum al wel vast in uw agenda zetten? 

Koningsspelen 

Vorig jaar is er iets nieuws in het leven geroepen: de 

Koningsspelen. De vrijdag voor Koningsdag worden deze 

sportieve spelen gehouden en de Sjaloomschool doet ook 

weer mee. Dat betekent dat we vrijdag 25 april met elkaar 

beginnen met een heerlijk ontbijt en dat we de verdere dag 

gezellig en sportief gaan invullen. Een aparte schoolfeestdag 

is daarom niet gepland. Meer informatie krijgt u uiteraard 

nog over een tijdje. 
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Ouderpeiling 

Een aantal weken geleden heeft u een mail gekregen met 

daarin de vraag of u de vragenlijst wilde invullen. Deze 

enquête gaat over onze school. Heeft u deze vragenlijst nog 

niet ingevuld, dan willen we u vragen om dit alsnog te doen. 

Deze gegevens kunnen wij goed gebruiken om te kijken waar 

we als school staan en wat er nog verbeterd kan worden. 

Heeft u de vragenlijst al wel ingevuld: Ontzettend bedankt! 

Beeldschermen te koop 

Zoals u weet, krijgen we deze week een volledig nieuw 

computernetwerk. Alle beeldschermen worden vervangen. 

Daarom bieden we de oude beeldschermen (15”) te koop 

aan. Ze zijn van het merk Acer. Voor het kleine prijsje van 

€10,- per stuk kunt u een of meerdere beeldschermen komen 

op halen. Meldt u zich bij meester John of juf Diny. We 

hebben in totaal 25 beeldschermen. Op = op! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

 

21 feb.: Rapport mee 

24 feb.: Voorjaarsvakantie 

3 mrt.: Weer naar school 

3 mrt.: Luizencontrole 

6 mrt.: Koffieochtend van 8.30 – 9.15 uur 

6 mrt.: Inloop Alles-in-1 van 15.30 – 16.15 uur 

10 mrt.: Ouderavond dyslexie om 19.30 uur 

17 mrt.: Schoonmaakavond op school 

 


