
 

 

 

16 juni 2011  

Contactavond                                                             

Op 27 en 28 juni zijn de contactavonden weer, 

dit keer voor het eerst  voor alle 

ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 aan het 

eind van het schooljaar. Een moment om 

elkaar even weer bij te praten. Volgende week 

ontvangt u de uitnodiging. Als u op het 

geplande tijdstip verhinderd bent, dan graag 

onderling ruilen. Stelt u wel de leerkrachten 

daarvan op de hoogte!! 

Oproep MR.                             .                                          

Tijdens de aanstaande contactavonden van 27 

en 28 juni kunt u als ouders thema’s, onder-

werpen doorgeven aan leden van de MR voor 

een eventuele ouderavond. Voor volgend jaar 

willen we graag weten waar zoal behoefte aan 

is en waar wij op kunnen inspelen. Wilt u hier 

over nadenken? Geef het ons dan op deze 

avonden door. Liever teveel onderwerpen dan 

te weinig!!! Wie zijn ook al weer de leden van 

de MR? U kunt ze vinden op de site van de 

school: www.sjaloomschool.com . 

Oproep inzamelactie.                                      

Onderstaande actie willen we u graag onder 

de aandacht:                                                              

Hallo leerlingen van de Sjaloomschool , 

leerkrachten en ouders. Wij zijn de Familie 

Gulink . Voor kinderen in Hongaarse kinder-

tehuizen zijn wij op zoek naar spulletjes die 

jullie niet meer gebruiken of wat jullie niet 

meer passen. Zij zouden er zo ontzettend blij 

mee zijn. We zijn voornamelijk op zoek naar :                                                                                                                                                        

Schoolspullen: pennen, kleurpotloden, 

schriften, puntenslijpers, gum,   stiften, rug- 

zakken voor naar school. 

Sportartikelen:ballen,rackets,buitenspeelgoed

,voetbalschoenen,sport-schoenen , 

sportkleding ( maat maakt niet uit ) 

 

 

 

 

 

 

Gezelschapspelletjes of puzzels. 

De kinderen zouden jullie heel dankbaar zijn 

en wij natuurlijk ook. U kunt alles inleveren bij 

ons thuis:  J. Evertsenstraat 20 in Wierden. 

Het liefst zo spoedig mogelijk, dan kan het 

namelijk nog mee deze zomervakantie naar 

Hongarije als de vakantie kinderen worden 

opgehaald brengen.  Alvast bedankt, fam. 

Gulink 

                                                                                       

Vervoer met de auto.                                                  

Met een zekere regelmaat wordt er door 

scholen een beroep gedaan op ouders om 

kinderen te vervoeren naar activiteiten. 

Hierbij gelden uiteraard enkele regels. De 

belangrijkste zijn hieronder vermeld:  

Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten altijd 

in een passend en goedgekeurd (ECE R44/03 

of ECE R44/04) kinderzitje of op een zitting/ 

verhoger zitten bij vervoer. Kinderen vanaf 

1.35 meter en volwassenen moeten gebruik 

maken van de veiligheidsgordel voorin en 

achterin de auto. Bij het vervoer met 

particuliere auto”s waarbij ouders meerijden( 

bijv. bij excursies) wordt verwacht dat de 

bestuurders zelf een inzittenden verzekering 

hebben afgesloten. Door het meenemen van 

leerlingen verklaren de bestuurders daarin 

ook verantwoordelijk te handelen.  

 

Belangrijke data:                                                   

20 juni: gebedsgroep 13.30 uur in school             

20 juni: luizencontrole                                              

23 juni: schoolreis groep 1 t/m 6                            

27, 28 juni: contactavond                                       

1 juli: schoolreis groep 7                                           

6 juli: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team  

8 juli: schoolfeestdag                                               

11 juli: gebedsgroep 13.30 uur in school                    

14 juli: schoonmaakdag                                             
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