
 

 

18 november 2010  

Schoenendoosactie                                                        

Het was een heel mooi gezicht. Al die kinderen die 

hun “eigen” doos naar de wachtende auto’s 

brachten. Allemaal heel hartelijk bedankt! In 

december worden ze gebracht. Ook dan worden er 

foto’s gemaakt. Wij krijgen in januari een cd-rom 

met foto’s. Die gaan we zeker bekijken, om te zien 

hoe ze ontvangen zijn. 

Ouderenquête .                                                                        

U hebt nog tot en met maandag de gelegenheid 

om de ouderenquête in te leveren. We willen u 

nogmaals uitdrukkelijk vragen om de vragenlijst in 

te vullen en in te leveren. Uw mening telt voor ons 

als school. Enerzijds zijn we blij met de waardering 

die er uit komt maar anderzijds kunnen we ook 

n.a.v uw mening verbeterpunten opstellen voor de 

komende jaren!! 

(Herhaalde) oproep verkeersouder.                                     

We zijn nog steeds op zoek naar een ouder die 

Yvonne Veneman wil helpen bij enkele verkeers-

activiteiten. Het kost echt niet veel tijd vooral 

wanneer je samen dingen kunt doen. Graag een 

reactie naar school of naar Yvonne Veneman 

(577914) 

Fietscontrole.                                                              

Afgelopen donderdag hebben we de fietscontrole 

gehad. Deze is naar alle tevredenheid verlopen. De 

meeste fietsen waren oké. Sommige kinderen 

hadden de batterijen van de lampen leeg.  Denk er 

vooral in deze donkere dagen aan dat je goed 

zichtbaar bent op de fiets: Lampen aan en een 

veiligheidshesje. De hesjes zijn verkrijgbaar op 

school voor € 2,50.                                                    

Yvonne Veneman 

Juf Irma.                                                                                          

Over enkele maanden komt er gezinsuitbreiding bij 

de familie Brink. We hopen en bidden dat  Irma’s 

zwangerschap goed mag verlopen. 

 

 

 

 

Opbrengst.                                                                              

De opbrengst van het geld van de eerste 

zendingsperiode voor de IZB/GZB bedraagt 

€189,00. Allen hartelijk dank. We sparen tot aan de 

Kerst voor Gichon. 

Van de oudercommissie:                                        

Reshare 

Het Leger des Heils is in Nederland bekend als de 

langst bestaande kleding inzamelorganisatie. De 

inzamelactie heet nu Reshare. Er wordt per jaar 

ongeveer 25 miljoen kilo kleding ingezameld. Deze 

kleding is bestemd voor verschillende nood-

situaties. De Sjaloomschool wil hier een bijdrage 

aan leveren en wij willen u oproepen om gebruikte 

kleding te bewaren tot het voorjaar. Na de 

winterperiode zal er een container worden 

geplaatst waarin de bewaarde kleding kan worden 

gedeponeerd. Behalve dat we het goede doel 

steunen, krijgt de Oudercommissie ook nog een 

financiële vergoeding, die geheel ten goede komt 

aan de kinderen. Wanneer de datum van de 

container bekend is wordt u daarover 

geïnformeerd. We zijn op zoek naar de volgende 

kleding:  

• Alle draagbare boven – en onderkleding 

(geen vervuilde kleding!) 

• Draagbare schoenen (aan elkaar 

gebonden) 

• Huishoudtextiel (washandjes, 

handdoeken, tafellakens, dekens, 

kussenslopen) 

• Zachte knuffelbeesten                                                                          

 

Kerstkransen voor Pink Ribbon                                    

De afgelopen maand zijn verschillende vrijwilligers 

(o.a. familie en vrienden van meester Peter en 

leden van de Oudercommissie) bezig met het 

maken van kerstkransen, herfstkransen, 

schelpenkransen enz. Vele kransen zijn verkocht 

tijden de afgelopen contactavonden. Aangezien we 

met de opbrengst Pink Ribbon willen steunen (de 

strijd tegen borstkanker), proberen we een zo 
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 hoog mogelijk bedrag bijeen te krijgen. Daarom 

hebben we gemeend een stand te huren op de 

Kerstmarkt van de Botterhof op 8 december a.s. 

Natuurlijk moeten we een behoorlijke hoeveelheid 

kransen hebben. We zijn nu druk bezig in de kelder 

van Sjaloom om dit voor elkaar te krijgen. Wij 

zouden het geweldig vinden wanneer u in de 

gelegenheid bent een of meerdere avonden te 

willen helpen. Ook een deel van de avond zou al 

fijn zijn. We hebben de volgende avonden gepland: 

22, 25, 29  november en 2 en 6 december. We 

starten om 19.00 uur in de kelder van Sjaloom. 

Mocht u over een lijmpistool beschikken, wilt u die 

dan meenemen? Mocht u komen? Dan graag een 

mailtje naar meester Peter: p.westen@home.nl. 

Natuurlijk bent u ook als koper welkom! 

Sinterklaas                                                                          

Sint is al in Nederland en hopelijk zaterdag ook in 

Wierden. Maandag wordt de school al een beetje 

versierd door de oudercommissie Op vrijdag 3 

december komt hij, als het goed is en alles volgens 

plan verloopt, ook op de Sjaloomschool. Het zal 

vast wel weer spannend worden. Meestal 

gebeuren er vreemde zaken. Zou Zwarte Piet ook 

nog een keer de schoentjes op school komen 

vullen? Vol verwachting klopt ons hart! We hopen 

dat veel ouders ’s morgens om half negen 

aanwezig zullen zijn. ’s Middags worden de 

kinderen van de bovenbouw gewoon op school 

verwacht.  

Muziekproject:  de Surinaamse muziekles. 

Afgelopen donderdag heeft de muziekschool 

samen met onze school een muziekproject 

gehouden. Wethouder de Putter was aanwezig bij 

de presentatie ’s morgens in de hal. Myrthe 

Huiskes en Tessa Krukkert uit  groep 6 hebben 

hierover een stukje geschreven:                                            

Twee weken terug op een donderdag hebben we 

een muziekinstrument gemaakt (groep 4, 5 en 6).   

Een week daarna in de hal hebben  twee meneren 

en één mevrouw een verhaal verteld over een spin 

en een krokodil. Toen we weer in de klas kwamen 

hebben we een paar filmpjes gekeken en toen 

moesten we zeggen welke muziek instrumenten 

we zagen. En daarna hebben we een lied  

gezongen  met onze instrumenten en de tweede 

keer moesten we weer met alle kinderen van 

school in de hal zitten. Toen heeft die meneer het 

verhaal verteld en toen moest groep 4 eerst het 

liedje doen daarna groep 5 en toen groep6. Daarna  

het themalied met z’n  allen gezongen en toen 

moesten we weer  naar de klas en toen hebben we 

nog 1 filmpje gezien en toen gingen ze weg. En het 

was erg leuk met de muziekles ! 

Belangrijke data:                                                           

25 nov.: onderbouw vrij, i.v.m. studiemiddag                

3 dec.: Sint komt bij ons ( 8.30 uur)                                              

13 dec.: gebedsgroep op school om 13.30 uur       

21 dec.: ’s avonds gr. 5 t/m 8 kerstviering met 

ouders 22 december:                                                        

12.15 uur: kerstvakantie 


