
 

 

 

13 juli 2012 

Afscheid (1)                                                                                                 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van afscheid. Het 
cursusjaar zit erop en voor groep 8 breken de laatste 
dagen aan. Nog een spetterende musical dinsdag en 
dan komt er woensdag een einde aan hun 
Sjaloomtijd. Tijdens de weekopening van afgelopen 
maandag hebben de kinderen van groep 1 t/m 7 hen 
het zegelied toegezongen. Een indrukwekkend 
moment: de jongere kinderen die de stoere jongens 
en meisjes uit de hoogste groep zegenend 
toezongen. Ook wij als team willen hen Gods zegen 
toe bidden. Het voortgezet onderwijs lonkt. De 
beschermde en vertrouwde omgeving moeten ze 
loslaten. Maar we geloven dat God met hen 
meegaat. Hij is getrouw en dat geeft een veilig 
gevoel.  Nog eenmaal de namen: Susanne Beltman, 
Danny Duty, Emma Geertman, Ashley Grobben, 
Jurgen Groot Baltink, Lonneke van Grootheest, Niels 
Hakkert, Linde Hegeman, Koen Heuten, Levi 
Hoogezand, Tom Jansen van de Sligte, Esmee Jansen, 
Tom Kerkdijk, Jonathan Kippers, Florian Klaassen, 
Stijn Kroon, Dinja Middelkamp, Koen Mol, Kim 
Nijland, Iris Rouweler, Tjanipa Rumawatine, Bregje 
Scherphof, Chiel Slomp, Thomas Stoopendaal, Jelco 
Waanders, Thomas Weening, Anne Weustenenk en 
Noëlle Wind. 

 

Afscheid(2)                                                                                                            
We nemen ook afscheid van een aantal kinderen die 
gaan verhuizen. Jelmer en Wessel Hulsman ( naar 
Notter), Denise Eshuis ( naar Almelo) en Thomas 
Beltman (naar Rijssen). We hopen dat jullie ook 
gauw je draai zult gaan vinden op de andere school.  
Hopelijk hebben jullie het fijn gehad bij ons op 
school. 

 

Afscheid(3)                                                                                        
Ook gaan Thiemo Nijhuis ( gr. 5) en Daan Veneman 
(gr.7) ons verlaten. Thiemo gaat naar het Roessingh 
in Enschede. De kennis en expertise die ze daar 
hebben is doorslaggevend geweest in het besluit om  

 

 

 

Thiemo daar te plaatsen. Heel veel plezier, Thiemo 
en we zien je vast nog wel een keer voetballen bij 
ons op het schoolplein. Ook Daan heel veel plezier 
op het Reggesteyn in Rijssen. 

 

Afscheid juf Anja(4)                                                                          
Ook voor juf Anja komt het afscheid dichterbij. Nog een 
week en dan na de vakantie een nieuwe de Driesprong 
op het Hoge Hexel. Zij schrijft: Graag wil ik alvast 
iedereen bedanken voor de geweldige tijd die ik mocht 
beleven op de Sjaloomschool. Ik heb er altijd met zeer 
veel plezier gewerkt. De samenwerking met de kinderen 
, ouders en collega's zijn voor mij onvergetelijk, dank 
hiervoor! Anja Voelman.  

Afscheid meester Henk (5)                                                               
Na 38 jaar komt er een eind aan mijn Sjaloomtijd. 
Een nieuwe uitdaging wacht. Enkele dagen voor de 
groep op de Morgenster en daarnaast  als dyslexie 
behandelaar aan de slag bij de schoolbegeleidings-
dienst. Hierbij zal ik zeker nog een dag(deel) op de 
Sjaloom aanwezig zijn. Maar niet meer als leerkracht 
of als directeur.  Ik wil langs deze weg een ieder 
hartelijk danken voor de waardevolle contacten die 
ik heb gehad met velen van u. Het is heel bijzonder 
om kinderen die ik zelf in het begin in de klas heb 
gehad later weer te ontmoeten als ouder. Dat geeft 
toch wel een hele speciale band. Ik mag terugkijken 
op een hele gezegende Sjaloomtijd. Ik wens u allen, 
het team en de nieuwe directeur een hele 
gezegende toekomst toe.   Henk Wetering  

Afscheid(6)                                                                            
Tenslotte een verdrietig afscheid. Vorige week 
woensdag ontvingen we het droevige bericht dat de 
stiefvader van Dinja Middelkamp( gr.8), Henry 
Eggen, is op 38 jarige leeftijd  overleden. Henry was 
al geruime tijd ziek. Maandagmorgen is groep 8          
(samen met een aantal teamleden) aanwezig 
geweest bij het condoleren in de Taborkerk. Wij 
wensen de familie heel veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies en bidden dat de 
troostende armen van onze hemelse Vader rondom 
hen mogen zijn. 

 



 

Schoolreizen                                                                                       
We kunnen terug kijken op zeer geslaagde 
schoolreizen. Vorige week hebben groep 3 en 4 een 
schitterende schoolreisje beleefd in de Waarbeek en 
vrijdag heeft groep 7 genoten. Er is zelfs nog 
gezwommen in de Noordzee. Toch elke keer weer 
een voldaan en dankbaar gevoel dat  al deze 
activiteiten weer zonder ongelukken zijn afgerond. 
Dank nogmaals aan de vele ouders die hebben 
meegereden de afgelopen tijd.  

Uitnodiging                                                                                  
Er wordt druk geoefend door groep 8. Het ziet ernaar 
uit, dat het weer een prachtig optreden gaat worden 
17 juli ‘s avonds. De ouders van de kinderen uit 
groep 8 krijgen een speciale uitnodiging. Het is niet 
de bedoeling dat kinderen van de Sjaloom aanwezig 
zijn die avond. Voor hen wordt de generale 
opgevoerd op dinsdagmorgen 17 juli. Maar ook 
voor alle ouders die op welke manier dan ook de 
school het afgelopen jaar hebben ondersteund. Om 
10.15 uur staat de koffie klaar.   U bent van harte 
uitgenodigd. ‘ 

 
Voorkom de zomerdip 
De afgelopen  40 schoolweken hebben de kinderen 
ononderbroken aan hun leesvaardigheid gewerkt. 
Elke week en elke dag heeft lezen een vaste plaats in 
het dagritme. Wanneer over een paar weken de 
zomervakantie begint, ontstaat er een behoorlijke 
onderbreking in dit ritme. Onderzoek heeft 
aangetoond dat veel kinderen na de zomervakantie 
met een lager leesniveau beginnen dan  voor de 
vakantie. We noemen dit de zomerdip. Vervolgens 
moet er extra energie gestoken worden in het weer 
op niveau brengen van de leesvaardigheid. M.n. 
tussen groep 3 en 4 en tussen groep 4 en 5 zien we 
de zomerdip ontstaan. Voor een aantal kinderen 
stelt de leerkracht veelal een pakketje van boekjes 
samen, waarmee er in de vakantie gelezen kan 
worden.  
Natuurlijk de is vakantie een periode om letterlijk 
een figuurlijk een beetje afstand te nemen van de 
school. De kinderen hebben het verdiend. Maar 
tegelijk gunnen we al onze kinderen succes bij het 
leren lezen. Elke dag in de vakantie samen in een 
boekje lezen; om beurten lezen; praten over het 
verhaal ed. helpt mee om de kinderen na de    

zomervakantie het leesonderwijs op hun oude 
niveau te hervatten 

Groep 3:                                                                                        
Het lievelingsboek van deze groep is 
geworden… Juf in de pan van schijfster Corien 
oranje. Een zeer spannend boek waar 
beginnende lezers veel plezier aan beleven.  En 
over groep 3 gesproken. Hier worden heel 
bijzondere uitspraken gedaan. Wat dacht u 
van:                                                                                     
Juf ,wij hebben thuis ook last van 
receptierupsen               of: Ik weet wat de u 
betekent op het leesdiploma: de u van 
pepermuntend  

 

Vakantie.                                                                                         
God van alle mensen,                                                         
het schooljaar is voorbij,                                                              
een tijd van ups en downs.                                                              
Help ons om de goede herinneringen te 
bewaren                    als kleine parels                                                                         
die moed geven om straks weer verder te 
gaan.                     En geef ons kracht                                                                          
om van de minder goede ervaringen te leren;                             
te durven geloven                                                                            
dat die ook helpen bij het mens – worden 

MR                                                                            
Donderdag 5 juli is er weer MR-vergadering 
geweest. Hierin is de ouderavond geëvalueerd. 
Zoals u weet is deze door te weinig aanmelding 
niet doorgegaan. U heeft destijds een briefje 
meegekregen met de vraag om welke reden u 
niet aanwezig kon of wilde zijn. 

Langs deze weg willen we u bedanken voor de 
vele reacties die we hebben gekregen. Veel 
ouders hebben aangegeven een te volle 
agenda te hebben en het thema ‘voeding en 
beweging’ te bekend te vinden. We hebben als 
MR besloten om het komende schooljaar geen 
ouderavond te organiseren. Wel blijven we 
nadenken over een zinvolle avond voor in de 
toekomst. 

 

 

 



Afscheid meester Henk en juf Anja Gisteren, 
12 juli, was het een speciale dag op onze 
school. Na vele jaren op onze school te hebben 
gewerkt gaan meester Henk en juf Anja ons 
verlaten. Henk Wetering is bijna 40 jaar 
geleden begonnen als groepsleerkracht, werd 
vervolgens daarnaast intern begeleider, maar 
was de laatste jaren directeur van de 
Sjaloomschool. Henk blijft nog een aantal jaren 
werkzaam binnen de schoolvereniging als 
groepsleerkracht,maar zal ook als 
dyslexiebehandelaar aan de slag gaan. Vanaf 
komend schooljaar is Dannis Timmerman de 
nieuwe directeur. Ook Anja Voelman verlaat 
na 20 jaar de Sjaloomschool en gaat lesgeven 
aan de Driesprong te Hoge Hexel. De dag 
begon met een ritje in een oude schoolbus 
richting Vriezenveen, daar stapte Henk samen 
met zijn familie bij zijn collega’s in de bus. 

Op school wachtte Henk en zijn collega Anja een 
spetterend feestprogramma. In de hal van de school 
werden aan Anja en Henk diverse cadeaus 
aangeboden in de vorm van een spelshow .De 
leerlingen van alle groepen verzorgden diverse 
optredens. Van Ot en Sien liedjes tot aan snelle raps 
en het spel de jongens tegen de meisjes. 

In de pauze genoot iedereen van zelfgebakken patat 
uit een heuse patatkraam. Deze kraam werd gratis 
beschikbaar gesteld door Henry Elferink uit Aadorp 
en de patat werd vrijwillig op vakkundige wijze 
bereid door Annet Denekamp en Jeanet Nijland. 
Daarvoor allen hartelijk dank!  

Verder werd het plein gevuld met een echte ijscokar 
en opblaasbare speeltoestellen, zoals een 
springkussen, een limbodans-toestel en een groot 
dartbord. 

De middag werd gevuld met een weergaloos 
optreden van de Theaterfiets. Er stond een “echte” 
tijdmachien op het podium! Het was boeiend voor 
alle groepen. 

We zullen onze directeur vast niet vergeten, want ter 
herinnering aan hem is een boom geplant op het 
schoolplein. 

Na schooltijd hebben, tijdens de receptie, veel 
ouders van de gelegenheid gebruik gemaakt om van 
Henk en Anja afscheid te nemen. Na alle feestgedruis 
werd er nog even samen nagetafeld. 

Aan hun reacties te horen, aan het eind van de 
avond, hebben ze geweldig genoten van deze 
dag. Wij, als team van de Sjaloomschool, willen 
iedereen bedanken die een steentje heeft 
bijgedragen aan deze mooie dag. Toch willen 
we speciaal onze oudercommissie bedanken, 
die de dag vanaf het begin tot aan het eind 
hebben vol gemaakt. Er waren zelfs leden bij 
die een vrije dag van het werk hadden 
opgenomen .Zonder zoveel goede hulp zou 
zo`n dag niet mogelijk zijn. 

Nu kijken we uit naar de vakantie                                                       
die voor ons ligt.                                                                          
Even afstand, adempauze.                                                        
Wees met ons                                                                               
en doe ons ervaren                                                                    
dat uw liefde voor ons                                                                             
geen adempauze kent,                                                                   
dat u nooit afscheid neemt                                                      
maar altijd doorgaat.                                                                  
Dank u wel daarvoor. 

De medewerkers  van de Sjaloomschool wensen 
alle ouders en kinderen een hele fijne vakantie.  
We hopen elkaar op maandag 3 september om 
8.30 uur weer gezond en wel te ontmoeten.  

 

 

Belangrijke data:                                                                  
17 juli:    afscheid groep 8                                                    
20 juli:    vakantie ( 10.30 uur)                                                    
3 september : 8.30 uur aanvang nieuw schooljaar 

                                                                                              


