
 

 

17 september 2009 

Schoolfotograaf                                                    

Aanstaande maandag 21 september komt de 

schoolfotograaf.  Er is in onderling overleg met de 

schoolfotograaf een planning gemaakt  zodat u 

weet wanneer kinderen hun mooiste, stoerste 

kleding aan kunnen:                                                      

8.30 uur: groep 1                                                        

8.55 uur: groep 2                                                               

9.20 uur: groep 3                                                            

9.55 uur: groep 4                                                                

10.45 uur: groep 5                                                          

11.10 uur: broertjes / zusjes                                           

13.30 uur: groep 6                                                            

13.55 uur: groep 7                                                   

14.30 uur: groep 8                                                   

Vanaf 11.10 uur is er dus ruimte om jongere 

broertjes en zusjes samen met hun schoolgaande 

familieleden op de foto te We proberen ons zoveel 

mogelijk aan het schema te houden. Diny Wolters 

zal e.e.a. coördineren.  

Klassendienst                                                                    

Vanaf groep 3 is het de gewoonte dat leerlingen bij 

toerbeurt een klassendienst vervullen. Ze doen dan 

kleine activiteiten zoals bijvoorbeeld ramen 

sluiten, computers afsluiten stofzuigen in de 

hogere groepen en dergelijke. Dit kan ongeveer 15 

minuten duren, dat hangt af van de klussen. De 

kinderen weten zelf bijna altijd wel wanneer ze aan 

de beurt zijn hiervoor. Dan komen ze dus wat later 

uit school. Ook dit soort klussen hoort bij 

opvoeding en onderwijs. Wij vragen uw begrip 

hiervoor. 

Welkom                                                                                

In groep 1 is weer een nieuw gezicht. Julian van der 

Kolk, we wensen je een hele goede Sjaloomtijd bij 

ons op school! 

Kleedjesmarkt.  Op woensdagmorgen  7 oktober 

wordt er weer een kleedjesmarkt georganiseerd. 

Dit in het kader van de kinderboekenweek. U kunt 

weer samen met  uw kind(eren) boeken te koop 

aanbieden. Natuurlijk ook leuke boeken kopen.  

 

 

 

 

Kijkt u alvast thuis welke boeken verkocht kunnen 

worden? Verdere informatie krijgt u volgende 

week.                                                                              

Diploma’s.                                                                               

De laatste weken heeft een aantal medewerkers 

op de Sjaloomschool cursussen en opleidingen met 

goed gevolg afgesloten. Meester Henk heeft het 

afgelopen cursusjaar een cursus leiderschap 

gevolgd en juf Jenny een cursus management. 

Diny Wolters heeft een opleiding gevolgd voor 

onderwijsassistent. Zij is nu  bevoegd om aan  

groepjes kinderen  les te geven. Zij is nu al 

ingeroosterd voor extra begeleiding.  We zijn 

uiteraard erg blij dat Diny nog breder inzetbaar is 

geworden binnen onze school.  

Prikkaartactie oudercommissie.                                    

Deze week hebben de oudste kinderen een 

prikkaart mee gekregen. De oudercommissie  wil    

( eenmalig)  op deze manier de kas weer wat 

vullen.  Door de sterk stijgende onkosten van de 

schoolreizen  is de bodem in zicht gekomen. Al het 

geld komt ( nogmaals) ten goede aan de kinderen. 

U kunt daarbij denken aan de cadeaus voor sint ( 

groep 1 t/m 4), het paasetentje, traktaties bij de 

schoolfeestdag enz. De ouderbijdrage ( die door de 

oudercommissie beheerd wordt)  is niet meer 

toereikend om alle zaken te financieren. Het hele 

budget moet bijna gebruikt worden voor de 

schoolreizen. Binnen de MR wordt binnenkort 

verder over andere oplossingen gesproken.   

Veranderingen…  Het schiet op voor juf Marieke. 

Nog een paar weken tot aan de herfstvakantie en 

dan begint haar zwangerschapsverlof. Na die 

vakantie betekent dat voor groep 2 dat er een 

nieuwe juf komt. Gelukkig wel een nieuwe juf met 

een bekend gezicht: juf Marianne Smelt. Zij zal 

naast juf Jenny in groep 2 zijn. Voor groep 5 

verandert er daardoor ook iets. Op elke  

donderdag en de vrijdagmorgen ( 1 x in de twee 

weken) komt juf Heleen van der Heide in deze 
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 groep. Juf Heleen werkt momenteel voor een 

groot deel op de Kluinveen. We kennen haar nog 

goed omdat ze hier vorig jaar haar LIO stage heeft 

gelopen.  

Luizen.                                                                     

Nogmaals willen we u erop wijzen dat regelmatig 

controleren op luizen erg belangrijk is. In de 

omtrek zijn er diverse scholen die kampen met dit 

hardnekkige probleem. Treft u neten of luizen aan, 

meldt u dit aub ook op school ( juf Sylvia 573750) 

of bij Dianne Tempelman ( 575636). Zo kunnen we   

dan snel overgaan tot controle. Graag uw 

medewerking hierin!! 

Cursusaanbod voor laaggeletterden. 

 

Laaggeletterdheid heeft grote invloed op kwaliteit 

van leven. 

In Wierden zijn volgens landelijk onderzoek 2300 

mensen die in het dagelijkse leven moeite 

hebben met lezen, schrijven en/ of rekenen. De 

gemeente Wierden wil dit aantal terugdringen. 

Daarom worden er speciale cursussen ingekocht bij 

het ROC van Twente, die tot doel hebben 

de taalvaardigheid te verbeteren. De cursussen 

worden aangeboden in kleine groepen en 

aangepast op het niveau van de groep. 

Laaggeletterden hebben vaak problemen met het 

invullen van formulieren, e – mailen en het 

lezen van de krant. Dit kan tot gevolg hebben dat 

het vinden en /of behouden van werk 

moeilijk is en dat men minder meedoet in de 

samenleving, spanningsklachten krijgt of 

schulden maakt. Het is van groot belang dat zij 

bijvoorbeeld door het volgen van een cursus 

weer aansluiting krijgen met de maatschappij. Veel 

mensen die laaggeletterd zijn weten niet 

dat er een cursus voor hen is of durven niet te 

gaan. Ze schamen zich en denken dan dat ze de 

enige zijn. 

Herkent u dit of kent u iemand die moeite heeft 

met lezen of rekenen? Neem dan contact op 

met mevr. van Buren van ROC van Twente. 

Telefoonnummer: 0548 520 101 of 613 100 

of E-mail: evanburen@rocvantwente.nl. U kunt de 

betreffende persoon natuurlijk ook zelf 

wijzen op dit cursus aanbod. 

Belangrijke data:                                                             

21 sept.: schoolfotograaf                                                     

2 okt.: dierendag                                                                                                   

5 t/m 9 okt.: kinderboekenweek bij ons op school  

6 oktober: gebedsgroep ( 13.30 uur)                                              

7 okt.: kleedjesmarkt in de hal van school                        

7 oktober: handbaltoernooi  groep 8                                      

14 okt.: voorleeswedstrijd 

  


