
 

 

 

13 januari 2010.     

Beste wensen.                                                                   

Vele malen hebben we dit inmiddels uitgesproken 

naar anderen en hebben we ze zelf ook ontvangen: 

de beste wensen voor 2010. Aan het begin van dit 

nieuwe jaar willen we  u allen een gezond en 

gezegend 2010 toewensen. 

Start in het nieuwe jaar.                                                                                                          

Na de vakantie zagen we alle kinderen gelukkig 

weer gezond terug. We hadden allemaal een 

rustpauze gehad en zijn weer fris begonnen. Fijn 

dat juf Herma Nuis weer begonnen is in groep 6. 

De afgelopen bijna twee weken hebben we al weer 

hard gewerkt aan onder andere de cito-toetsen. 

We verwerken de resultaten en u hoort er meer 

over op de contactavonden.  

Maandagochtend.                                                           

Het valt ons als team steeds vaker op dat de 

kinderen vooral op de maandagochtend nog zo 

moe zijn.  Het kost sommigen erg veel moeite om 

het ritme weer op te pakken na het weekend. Niet 

allemaal maken ze een uitgeslapen indruk! Zou het 

voor u als ouders een punt van aandacht kunnen 

worden?  Als kinderen ( elke dag)  uitgerust op 

school komen leren ze een stuk gemakkelijker. 

 Themaweek                                                                      

In de laatste week van januari zullen we samen 

met de andere protestantse scholen  in Wierden 

werken over het thema “Moet je kijken”.  Op veel 

scholen in Wierden worden dan dezelfde 

bijbelverhalen verteld. Helaas doen de katholieke 

scholen voor het eerst niet meer mee aan de 

themaweek. De week wordt afgesloten op zondag 

31 januari in de kerken. In een extra nieuwsbrief 

zal vermeld worden welke verhalen er die week 

aan de orde komen. Wel kunnen we verklappen 

dat onze Wierdense kinderboekenschrijfster en 

oud-leerkracht van De Akkerwal in Ypelo Ria Lazoe 

een mooi themalied heeft geschreven voor ons.         

Om een tipje van de sluier op te lichten volgt hier 

alvast het refrein:                                                             

 

 

 

Moet je toch eens zien wat Jezus doet.                    

Hij wil mensen helpen.                                                       

Pak dan maar zijn hand.                                              

Hij geeft je moed                                                     

Jezus ziet ook mij en DAT! IS! GOED!  

Bedankje                                                                             

Hallo lieve kinderen en papa's en  mama's. Heel erg 

bedankt voor alle mooie kaartjes die jullie hebben 

gestuurd toen ik ben geboren. En ook bedankt 

voor het leuke speelgoed en de mooie kleertjes die 

ik van jullie heb gekregen. Jullie hebben me heel 

erg verwend! Het gaat heel goed met mij. Papa en 

mama vinden dat ik al een hele grote meid begin te 

worden en dat ik heel lief en tevreden ben. 

Misschien zien we elkaar op school nog wel een 

keer weer! Een dikke knuffel van Esther en papa en 

mama. 

Zendingsgeld.                                                                         

De periode van  Kerst tot  Pasen sparen we voor 

onze adoptiejongen. Hij heet  Alexandru Cerciuc. 

Helpt u weer mee om elke maandagmorgen aan 

het zendingsgeld te denken?  

Politiecontrole.                                                                                                   

Waarschijnlijk is het u ook al opgevallen dat er 

vaker controles worden uitgevoerd rondom school. 

Het stukje Savornin Lohmanstraat bij de 

hoofdingang is al een tijdje éénrichtingsverkeer!!! 

Ook wordt er gelet op het parkeren, wanneer u 

kinderen wegbrengt of ophaalt bij school. We 

hopen dat er geen bekeuringen worden 

uitgedeeld. Een gewaarschuwd mens telt voor 

twee…. 

Djembe voor kids.                                                                                                  

Misschien heb je wel eens iemand zien spelen op 

een Afrikaanse handtrommel of heb je het zelf wel 

eens geprobeerd. De djembé is een kelkvormige 

handtrommel die aan één zijde is bespannen met 

een geitenvel dat je met je blote handen bespeelt. 

Door op bepaalde plekken op het vel te slaan krijg 

je verschillende geluiden. In Nijverdal organiseert 

de Muziekschool een cursus. Heb je geen eigen 
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djembé? Geen probleem. De muziekschool heeft 

djembé’s die gebruikt kunnen worden tijdens de 

les. 

Cursusplaats             : Nijverdal, De Muziekschool       

Twente, mfc De Holtink, Mensinkweg 6c           

Start        : 2 februari 2010*           

Aantal lessen :  8 bijeenkomsten 

Cursusdag :  dinsdag                       

Cursustijd : 17:00 uur – 17:45 uur 

Cursusgeld :  € 92,- 

*Start cursus bij voldoende deelname, wijzigingen 

onder voorbehoud. Inschrijven vóór 26 januari 

2010 via www.demuziekschooltwente.nl 

Open huis  en inschrijving nieuwe leerlingen. 

Woensdag 27 januari houden we weer open huis 

op de Sjaloomschool van 11.30 tot 12.00 uur. . Als 

u nog mensen weet die op zoek zijn naar een 

basisschool, dan verwijst u ze maar naar ons. Als 

ouders kinderen  hebben  die het volgende 

schooljaar (2010/2011) 4 jaar worden dan kunnen 

ze komen kijken. Dinsdagavond 2 februari is er 

inschrijving van de nieuwe leerlingen van 19.00 tot 

20.00 uur. Denkt u er zelf ook aan wanneer er nog 

zo’n toekomstige basisschoolleerling bij u thuis 

loopt? 

Wijzigingen in adressen enz.                                              

Als uw adresgegevens veranderen, wilt u dit dan 

doorgeven aan de leerkrachten of de directeur? 

Ook als telefoonnummers veranderen die u hebt 

opgegeven. We worden nogal eens geconfronteerd 

met gegevens die niet meer up to date zijn.  

Belangrijke data:                                  

 18 januari : vrijwillige contactavond groep 8                         

25 t/m 31 jan.: themaweek met de kerken                     

31 januari: themadienst in de kerk                                             

27 en 28 jan.: contactavonden gr. 1 t/m 7                  

27 jan.: open huis van 10.30 – 12.00 uur                    

29 jan.:  alle kinderen krijgen hun rapport                            

2 februari ( 19.00 tot 20.00 uur): inschrijving 

nieuwe leerlingen                                                                   

2 februari : gebedsgroep ( 13.30 uur)                                                            

2,3 en 4 februari:  CITO groep 8. 


