
 

 

15 oktober 2009  

Welkom                                                                     

Arjen Veneman is gestart met zijn  Sjaloomcarriëre. 

We wensen je veel plezier in groep 1.                                                                          

Juf Jisca Seppenwoolde heeft er bijna twee weken 

stage opzitten in groep 2.  Een goede bekende, 

want ze is een oud-leerling van onze school.         

We hopen dat je een goede stage hebt gehad.   

    

Afscheid                                                                             

Juf Marieke zwaaien we vrijdag 16 oktober uit. Dan 

begint haar zwangerschapsverlof. We wensen haar 

een goede bevalling en hopen dat ze een fijne tijd 

heeft. Na het verlof begint ze in groep 5. Groep 2 

kent haar opvolgster al. Juf Marianne Smelt zal er 

na de herfstvakantie altijd op maandag en dinsdag 

zijn en de andere dagen is juf Jenny in de groep. 

 

Dierendag.                                                                    

Op  vrijdag 3 oktober hadden we veel gefluit en 

gekwetter in school. We vierden dierendag en elk 

kind mocht een vogel meenemen. Ze stonden 

allemaal in de hal en 3 leden van de 

Vogelvereniging Wierden bekeken alle vogels .      

Ze waren allemaal goed verzorgd en ook  geen van 

de vogels had de nagels  te lang. 

Verder konden alle kinderen nog genieten van een 

leuke diavoorstelling en na afloop was er 

gelegenheid om vragen te stellen. De kinderen 

waren erg enthousiast en de spanning liep vooral 

hoog op toen de prijsuitreiking van de 

kleurwedstrijd werd bekend gemaakt. 

De winnaars van een boekje waren Anne Ruth 

Schotpoort, Tim Dekkers, Stef Langenhof en Lotte 

Kerkdijk. 

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde 

dierendag.  

 

 

 

 

 

Handbaltoernooi                                                             

7 oktober moest groep 8 handballen in sporthal ’n 

Dikken. Ze moesten tegen andere scholen uit 

Wierden. De meisjes hebben twee wedstrijden 

gelijk gespeeld en 1 wedstrijd verloren. De eerste 

wedstrijd heeft Silke Breukelman 1X gescoord 

tegen de Morgenster. En de tweede wedstrijd 

heeft Ruth Olthof 2X gescoord en Silke Breukelman 

ook nog 1X gescoord tegen de Mariaschool en de 

derde wedstrijd hebben de meisjes verloren van de 

Widerode met 2-3. De jongens hebben 2-1 

gewonnen van de Mariaschool en 3-0 verloren van 

de Immanuël. Stanny Ashadi heeft  2X  gescoord. 

Het was voor de rest een leuke en sportieve 

middag. De tribune was aardig vol, gelukkig ook 

met supporters van de Sjaloomschool !! 

 

Dag van de Leraar                                                       

Op maandag 12 oktober werd de Dag van de 

Leraar gehouden. Dit jaar werden we onverwacht 

verblijd met een ludieke actie. Na een lawine van 

werkstukken van de kinderen werd de 

leerkrachten een stoelmassage aangeboden, 

omdat we na de vakantie mee zullen werken aan 

de actie Zwemmen voor Water.( hierover na de 

vakantie meer)  Verder werd men verwend door 

een koffie en thee service en een heerlijke 

nasimaaltijd. Alle leerkrachten ontvingen een 

verwenpakket met tal van artikelen uit Wierden en 

omstreken. Deze spontane kosteloze bijdrage van 

vele bedrijven zorgden voor een goed gevulde tas 

en het minieme resterende bedrag kwam uit de 

eigen lerarenpot. Ook bij het organiseren van deze 

dag bleek dat je veel kunt bereiken met grote dosis 

inzet en vriendschap.   

Een dergelijke actie is voor de Sjaloom zeer 

bijzonder en werd zeer gewaardeerd. Wie wil er 

niet een keertje extra verwend worden?!  

 

Schooljaar 2009-2010 



 

 

Kinderboekenweek                                                   

Het thema van dit jaar is Aan tafel. We zijn de 

kinderboeken gestart met de kleedjesmarkt. Deze 

werd druk bezocht door vele kopers en verkopers 

van boeken en tijdschriften. Afgelopen woensdag 

vond de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats in de 

hal van de school.  Alle kinderen hebben erg goed 

voorgelezen vond de deskundige jury, die dit jaar 

bestond uit opa’s en oma’s. De winnaar, die ons zal 

gaan vertegenwoordigen bij de plaatselijke 

voorleeswedstrijd is Fei Nijhuis uit groep 8.  

 

Schrijversfestival                                                          

In het kader van de kinderboekenweek heeft   

groep 7 een bezoekje gebracht aan de bibliotheek. 

Daar hadden wij een ontmoeting met een bekende 

illustrator van kinderboeken;   Rick de Haas.                         

In de bekende serieboeken, van Mechteld, Boris en 

Meester Kees, heeft deze tekenaar alle tekeningen 

verzorgd. Op een ontspannen manier vertelde en 

tekende hij hoe hij met een schets begon en hoe 

het uiteindelijk in het boek terecht kwam. Het was 

een leuke en leerzame middag.                                                           

 

Ziekte van de directeur                                               

Velen zullen al wel gezien hebben, dat de stoel in 

de directiekamer al een tijdje onbezet is. 

Inderdaad, Meester Henk is inmiddels anderhalve 

week afwezig wegens ziekte. Als het herstel zich zo 

blijft voortzetten, hoopt hij na de herfstvakantie 

weer op zijn vertrouwde plekje bij ons op school te 

zitten.  We wensen hem van harte beterschap. 

 

Contactavond                                                               

Op 2 en 3 november staan de eerste 

contactavonden al weer gepland. U kunt al snel na 

de vakantie een briefje tegemoet zien, waarop u 

verwacht wordt bij de leerkracht(en) van uw 

kind(eren).                                                                     

 

 

 

 

Informatieavond groep 8.                            

Afgelopen maandag werd er een informatieavond 

gehouden voor de ouders van de kinderen van 

groep 8.  Alle ouders hebben informatie gekregen 

over wat er dit jaar allemaal staat te gebeuren in 

groep 8. De CITO-toets die wordt afgenomen in 

februari volgend jaar, de keuze voor het voortgezet 

onderwijs… Het is ontzettend veel waar de ouders, 

samen met hun kinderen, over na moeten denken.  

Gelukkig zijn er veel momenten om te overleggen 

en zijn er de open dagen van de scholen in het 

voortgezet onderwijs.  

 

Het speelbos                                                                

Het is herfst. De kinderen uit groep 1 en 2 zijn er 

weer vol van. De klassen ruiken zelfs naar de 

herfst. Afgelopen dinsdagmiddag hebben we de 

herfst beleefd in het speelbos in Nijverdal. Lekker 

rennen, klimmen en klauteren. En ondertussen 

even stilstaan bij de eekhoorns die ons de weg 

wezen en ons vertelden over het leven in het bos. 

We hebben gevoeld hoe ruw of glad de 

boomstammen zijn. We hebben geluisterd naar de 

geluiden in het bos. We hebben geroken aan 

boomstronken. En dan de plastic zakken: deze 

werden gevuld met dennenappels, bladeren, 

takken, appels,…… Helaas moesten we de 

paddenstoelen laten staan.  

Alle moeders en vaders die met ons mee zijn 

geweest willen we langs deze weg hartelijk 

bedanken. En kijkt u ook even op onze website 

voor de foto’s? 

 

Belangrijke data:                                                              

19 t/m 23 okt.: herfstvakantie                                           

26 okt.: Sint Maartensmarkt, alle lln. vrij                          

2 en 3 nov.: contactavonden                                                

3 nov.: gebedsgroep in school, 13.30 uur in school 

4 nov.: dankdagviering op school                                                     



 

  

 


