
 

 

12 april 2012 

 Studiemiddag                                                                

Volgende week dinsdagmiddag 17 april heeft het 

hele team een studiemiddag over het digitale 

schoolbord. Sinds een aantal jaren is deze 

voorziening al niet meer weg te denken uit onze 

klassen. Deze borden bieden legio mogelijkheden 

om de lessen aantrekkelijker te maken voor de 

kinderen. Ook hier staan de ontwikkelingen niet 

stil. Nieuwe software biedt weer nieuwe kansen. 

Alle leerkrachten gaan deze middag aan de slag om 

te onderzoeken welke nieuwe kansen nu weer 

geboden worden. Het wordt een echte doe-

middag!  

Schoolvoetbal                                                            

Maandag (23 april) en dinsdag (24 april) is  weer 

het jaarlijkse voetbaltoernooi op het sportpark Het 

Lageveld. U komt toch ook de teams 

aanmoedigen? In de loop van de week zal het 

programma wel verspreid gaan worden. Onze 

school doet met twee meisjesteam en één 

jongensteam mee. Jongens en meiden zet hem op 

en veel succes, maar ook veel plezier gewenst! 

Een nieuwe 4-jarige                                                                            

Nathaniel Langenhof is 4 jaar geworden, dus er 

staat nu ook in groep 1 een stoel met zijn naam. 

Heel veel plezier gewenst bij ons op de 

Sjaloomschool. 

En een afscheid…                                                                        

We hebben vorige week donderdag als school 

afscheid genomen van Dirk Vos. Dirk is afgelopen 

dinsdag gestart op de Elimschool te Rijssen. Dit een 

is speciale basisschool waar meer mogelijkheden 

aanwezig zijn om tegemoet te komen aan zijn 

onderwijsbehoefte. We wensen Dirk een hele fijne 

periode. Ook willen we Annemarie Vos, de moeder 

van Dirk hartelijk bedanken voor haar inzet in de 

oudercommissie.  

Schooltijden.                                                                           

Het komende cursusjaar ( 2012 – 2013) gaan we  

 

 

 

 

een verandering aanbrengen in de schooltijden 

voor de groepen 0 en 1. We merken,dat een hele 

week school best zwaar is voor de jongste kleuters. 

Gekozen is daarom voor een rustmoment midden 

in de week. De instroomgroep ( groep 0)  heeft met 

ingang van het volgende cursusjaar elke 

dinsdagmiddag en de hele woensdag vrij. Groep 1 

heeft het hele jaar de hele woensdag vrij. De 

betreffende ouders zijn door middel van een 

persoonlijke brief van bovenstaande informatie op 

de hoogte gesteld. Let wel: deze verandering gaat 

in per volgend cursusjaar. 

Contactavond.                                                         

Aanstaande maandag is er een vrijwillige 

contactavond. De ouders worden deze keer door 

de school uitgenodigd voor een gesprek. De 

uitnodigingen zijn inmiddels al de deur uit gegaan. 

De contactavond in juli is, in tegenstelling tot 

andere berichten, weer een reguliere. Daarop 

worden alle ouders verwacht.  

Afscheid meester Henk.                                          

Zoals u al weet, moeten we aan het eind van dit 

schooljaar afscheid nemen van onze directeur, 

meester Henk Wetering. Natuurlijk zal dit niet 

onopgemerkt gebeuren. Dit afscheid zal gehouden 

worden op donderdag 12 juli. Op school vieren we 

dan de hele dag feest met meester Henk , zijn 

familie, alle kinderen van school en de juffen en 

meesters. De kinderen worden die dag om 10 uur 

op school verwacht en de schooldag zal duren tot 

15.30 uur ( Tussen de middag blijven alle kinderen 

op school). Voor eten en drinken wordt gezorgd. 

Vanaf 16.30 tot 18.30 uur is er voor u , als 

ouders/verzorgers, gelegenheid Henk het beste te 

wensen. De feestdag op vrijdag 13 juli ( zoals 

gepland in de jaarkalender) gaat dan niet door. De 

kinderen hebben dan “gewoon”school. 

Meivakantie…                                                                         

Van 30 april tot en met 4 mei is het meivakantie en 

daarna op maandagmorgen is er weer 

luizencontrole. Het gaat goed dit schooljaar tot nu 

toe. Houden zo! 
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