
 

 

21 okt. 2010  

Blauw in school..                                                                

Meer blauw op straat is een wens van veel 

mensen. Maar vandaag was het blauw in school. 

Niet van de rook of van agenten. Iedereen was 

gekleed in blauw, zelfs het team. Vanmiddag 

hadden alle juffen en meesters blauwe T-shirts aan 

het de opdruk: stop pesten. Het was vandaag anti-

pestdag op school. ( zie foto op de website). We 

hebben daar samen over gesproken. Ieder kind is 

uniek en mag er zijn. Pesten ( en plagen) hoort er 

niet bij. Door er samen over te spreken hopen we 

dat pestgedrag verdwijnt. Soms moet er meer 

gebeuren. We vinden het belangrijk om  aandacht 

te besteden aan pestgedrag. Niet alleen voor de 

pester en de gepeste maar ook voor de stille groep 

erom heen. Hoe kunnen we dit samen oplossen? In 

elk geval om het bespreekbaar te maken. Dat 

hebben we vandaag o.a. samen gedaan.   

Dankdag                                                                         

Op 3 november vieren we dankdag.. De 

bovenbouwgroepen gaan naar de kerk.  Groep 5 

t/m 8 starten gewoon eerst op school. De groepen 

1 t/m  4 hebben een viering in de hal. Het zal gaan 

over Nehemia 3. Wilt u samen met uw kind deze 

dag voorbereiden, dan kunt u de gezinsfolder 

downloaden van de website www.hgjb.nl. 

Hieronder de stappen:                                                

Klik op : Naar support.                                                        

Vul aan de rechterzijde onder kopje ‘Mijn HGJB op 

inloggen en vul de volgende gegevens in: 

Inlognaam: b-en-dmap                                       

Wachtwoord: bijagen                                                             

Klik in het menu bovenaan de pagina op: 

Gemeente/Erediensten en vervolgens ( blijf met 

het pijltje rechts van het menu waarin 

Gemeente/Erediensten staat) op Materialen                

Klik in het linkermenu op: Bid -en dankdagmap en 

vervolgens op Bijlagen dankdagmap 2010-10-20 

Onder downloads vindt u ( eindelijk) 

Gezinsdagboek,1,2,3,vier 

 

 

 

 

Studietweedaagse.                                                                  

In de jaarkalender staat op 9 maart 2011 een 

studiedag gepland. Door de veelheid van onder-

werpen die besproken moeten worden voor het 

schoolwerkplan 2011 -2015 hebben we echter niet 

aan één dag genoeg. Dinsdag 8 maart wordt 

toegevoegd. Wilt u op de kalender vermelden dat 

ook op 8 maart de kinderen vrij zijn!!  Op de 

kalender staat tevens een fout. Biddag 2011  is niet 

op 2 maart maar op 9 maart.  

Contactavond                                                                     

Na de herfstvakantie zult u al vlot de uitnodiging 

ontvangen voor de contactavond van 8 en 9 

november voor de groepen 1 t/m 7. 

Nieuws van de M.R.                                                   

Donderdag 7 oktober jl. was er een MR-

vergadering. Hieronder een samenvatting van de 

hoofdpunten.                                                              

Evaluatie fietspuzzeltocht                                   

Besproken is de organisatie en aandachtspunten 

van de fietspuzzeltocht. Een voorstel is binnen 

gekomen om in de 2
de

 week van het nieuwe 

schooljaar de fietspuzzeltocht te houden. Gezien 

de late schoolvakantie wordt het komende 

schooljaar de fietspuzzeltocht gehouden in de 1
e
 

week.                                                                            

Verkiezing MedezeggenschapsRaad             

Momenteel heeft Rudi Geertman zijn eerste 

termijn van 3 jaar in de MR erop zitten. Hij heeft 

zich herkiesbaar gesteld. De MR heeft gevraagd om 

tegenkandidaten in te dienen. Aangezien er geen 

tegen kandidaten zijn ingediend, is Rudi voor een 

2
de

 termijn van 3 jaar herkozen.    

Kwaliteitsmonitor                                                          

De schoolinspectie geeft normen aan t.a.v. de 

kwaliteit van het onderwijs. Binnen de school -

vereniging zijn de kwaliteitsnormen aangescherpt. 

M.b.v. de kwaliteitsmonitor wordt geprobeerd de 

zwakke punten in ons onderwijs te verbeteren. 

Schoolwerkplan                                                               

Het schoolwerkplan is een beleidsstuk dat voor de 

komende 4 jaar moet worden opgesteld. Waar 
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willen we met onze school naar toe. Hiervoor is het 

belangrijk om te weten hoe over onze school 

wordt gedacht. Ouders krijgen binnenkort een 

vragenlijst om in te vullen. De kinderen en het 

Sjaloom team worden ook naar hun mening 

gevraagd. In Maart 2011 heeft het Sjaloom team 

een studietweedaagse. Daarna wordt het 

schoolwerkplan geschreven en voorgelegd aan de 

MR ter goedkeuring.                                                     

De volgende MR vergadering is op 19 Januari 2011 

Schoenendoosactie                                                         

Op dankdag krijgt uw kind een uitnodiging mee om 

een schoenendoos te vullen voor een kind in 

Hongarije. In een begeleidende brief zal precies 

uitgelegd worden hoe het in zijn werk gaat. De 

dozen worden 12 november bij school opgehaald. 

Dus  bijna tien dagen de tijd om de doos te vullen. 

Doet u weer mee?  

Voorleeswestrijd.                                                                       

Het was weer spannend afgelopen woensdag. De 

groepswinnaars mochten voorlezen in de hal van 

de school. Het was soms adembenemend stil. Uit 

prentenboeken en uit dikke boeken met kleine 

letters werd (voor)gelezen. Juf Roos en juf Wies 

hadden alles weer tot in de puntjes geregeld. 

Nienke Hegeman uit groep 8 mag onze school 

vertegenwoordigen in de plaatselijke 

voorleeswedstrijd. 

Schrijversfestival                                                              

Groep 7 ging dinsdag 13 oktober naar de 

bibliotheek voor een schrijversfestival. Voor ons 

was schrijfster Corien Oranje gekomen om iets te 

vertellen.  Ze gingen als eerst een quiz doen en 

daarmee won Levi Hoogezand een zak spekjes. 

Lekker!!!! Daarna kon je vragen stellen. Aan het 

eind kreeg iedereen twee boekenleggers met een 

handtekening van Corien Oranje. Het was leuk en 

interessant!               Levi & Chiel 

Handbaltoernooi.                                                               

Hallo allemaal.                                                            

Wij hebben woensdag 6 oktober een leuk handbal- 

toernooi gehad. We moesten tegen verschillende 

scholen. Eerst moesten de meisjes van de Sjaloom 

spelen. Die wedstrijd hadden ze gewonnen. Toen 

de meisjes klaar waren moesten de jongens van de 

Sjaloomschool. Die wedstrijd  hebben we helaas 

verloren! Daarna  moesten de meisjes nog een 

wedstrijd  Die hebben ze verloren! Rond half 4 

moesten de jongens nog een keertje spelen. Die 

hebben ze helaas ook verloren. Daarna moesten de 

meiden nog een keer spelen. Dit keer was het 

gelijkspel.                                                                        

Groeten de jongens van groep 8  

Belangrijke data:                                                             

25 t/m 29 okt.: herfstvakantie                                             

1 nov.: luizencontrole                                                      

2 nov.: studiemiddag: alle kinderen zijn vrij                     

3 nov.: dankdag op school en in de kerk                     

4 nov.: groep 8 gaat ’s middags naar ‘t Noordik                                                                               

8 nov.: gebedsgroep in school 13.30 uur                       

8 en 9 nov.: contactavonden voor gr. 1 t/m 7                   

9 nov.: groep 8 gaat ’s middags naar Reggesteyn                                             

12 nov.: schoenendozen worden opgehaald 

Nachtwandeling met St. Natuur en Milieu                

( Uitnodiging)                                                                             

Op zaterdagavond 30 oktober vindt op veel 

plaatsen in het land de Nacht van de Nacht plaats. 

In de gemeente Wierden wordt er vanaf  de 

schaapskooi (Skoap'nskot ) aan de Piksenweg in 

Hoge Hexel gewandeld in het donker. Omdat de 

wandeling deels over onverharde paden gaat, 

wordt aangeraden om stevige schoenen te dragen. 

Het programma is geschikt voor kinderen vanaf 

groep 5. Aanvang: 19.30 uur. Programma:                               

- inleiding over Nacht van de Nacht                                

- wandeling in het donker                                               

- sterrentelling (bij helder weer)                                                  

- vleermuizen op de zolder van de school                           

- zang van nachtvogels                                                 

De deelname is gratis. 

 

 


