
 

 

 

22 april 2010  

Schoolreisjes.                                                              

We gaan weer richting het eind van het schooljaar 

en dan gebeuren er verschillende activiteiten. Eén 

daarvan is dat alle groepen op schoolreis of kamp 

gaan.  Om alvast te beginnen met de voorpret is 

het fijn om te vertellen waar we naar toe gaan: 

groep 1 en 2: Dondertman in Holten, groep 3 en 4:  

Drouwenerzand in Drouwen, groep 5 en 6:  

Avonturenpark in Hellendoorn.  Groep 7 gaat naar   

traditie- getrouw met de trein naar Den Haag en 

groep 8 gaat natuurlijk op kamp naar Giethoorn. 

Alvast veel plezier! 

Schoolvoetbal.                                                 

Volgende week 26 en 27 april is er weer het 

jaarlijkse schoolvoetbal toernooi. Ook van de 

Sjaloomschool spelen we weer fanatiek mee. Er 

wordt druk geoefend. Komt u ons aanmoedigen?  

De aftrap is op beide dagen om 16.00 uur.   

Skeelerclinic.                                                                  

De Wierdense schaats- en skeelervereniging houdt 

op zaterdag 24 april aanstaande een gratis 

skeelerclinic. Naast uitleg over techniek en 

veiligheid organiseren ze ook een wedstrijd. Na 

afloop ontvangen de kinderen een leuke attentie. 

De clinic start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur 

op de rolschaatsbaan bij de Morgenster aan de 

Kruizemunthof. Kinderen die mee willen doen, 

kunnen zich tot 22 april (dus met spoed) 

aanmelden via: tina.keidel@wierdense-ijsclub.nl 

voor meer informatie: 0547-383736. 

Verkeersexamen                                                           

Groep 7  is erg druk geweest met het theoretisch 

en praktisch gedeelte voor het verkeersexamen. 

Hebt u ze zien fietsen afgelopen dinsdag? Het ging 

heel goed, maar nu is het nog even vol spanning 

wachten op de uitslag.  

 

 

 

 

 

 

Beste allemaal.                                                            

Na drie weken ‘de wereld op z’n kop’ krijgen we 

weer wat vaste grond onder de voeten. Na drie 

chemokuren is de acute levensbedreiging 

afgewend en slaan de kuren aan. Natuurlijk zijn we 

ontzettend blij met deze vooruitzichten. Toch blijft 

het allemaal zeer onwerkelijk en we kunnen maar 

moeilijk wennen aan de huidige situatie. We 

proberen afleiding te zoeken en we willen niet ons 

opsluiten. Mede door de enorme aandacht die we 

mogen ontvangen is het een stuk draaglijker. Het 

gevoel dat je door vele handen wordt gedragen 

zorgt voor een heerlijk warm gevoel, omdat je je 

gesteund voelt door al die mensen om je heen. 

Daarom willen we iedereen bedanken voor de 

mailtjes, kaarten, belletjes, bezoekjes en alle 

andere vormen van aandacht. En geloof ons: het 

helpt écht! 

Janneke en Peter van der Hauw. 

Welkom.                                                                            

Een nieuw gezicht in groep 5 nu meester Peter er 

niet kan zijn. We heten hem van harte welkom en 

hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in groep 5 

en op de Sjaloomschool. Hij stelt zichzelf even 

voor:                                                                             

Mijn naam is Gerwin v. Dijk. Ik ben 22 jaar en 

woonachtig in Rijssen. Tot aan de zomervakantie 

zal ik voor 4 dagen in de week het werk van Peter 

van der Hauw  overnemen in groep 5.  Twee weken 

geleden heb ik mijn afstudeerstage op de 

Morgenster positief afgerond en kon ik 

doorstromen naar de Sjaloomschool.                             

Mijn eerste indrukken van de school, het team en 

de ouders zijn zeer positief en ik heb er dan ook 

alle vertrouwen in dat ik mijn draai hier snel zal 

vinden. Mocht u nog vragen hebben, dan bent u 

altijd van harte welkom in het lokaal van groep 5.                     

Met een vriendelijke groet,                                         

Gerwin v. Dijk 

 



Pech                                                                               

Juf Marieke is te fanatiek geweest met gym. Ze 

heeft haar voet gebroken. Ondanks het gips ziet ze 

het nog zitten om te werken. Wat een doorzetter 

hè? We wensen haar een spoedig herstel!!! 

Oproep!   Oproep!    Oproep!                    

Donderdag 20 mei doen groep 7 en 8 mee aan de 

sportdag op sportpark het Lageveld. Daarvoor 

zoeken we nog 4 ouders die willen helpen. Het 

betreft toezicht houden en scores bij houden.  We 

hebben echt 4 personen van onze school nodig bij 

dit evenement. Hebt u tijd en wilt u helpen, meldt 

u zich dan aan bij meester John of juf Saskia of juf 

Marjan!! 

Afscheid.                                                                

Vorige week hebben we afscheid genomen van 

Jurgen Seppenwoolde. Jurgen is afgelopen 

donderdag op de Morgenster begonnen. We 

wensen hem daar veel plezier. 

Extra studiedag.                                                            

In verband met ziekte van de cursusleidster is de 

geplande studiemiddag afgelopen week voor de 

onderbouw niet doorgegaan. Er is een extra datum 

geprikt voor deze cursusmiddag en wel op dinsdag 

15 juni a.s. Deze staat dus niet in de jaarkalender.  

Op deze middag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 

vrij!!! Noteert u dat op uw eigen kalender!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twentse Welle                                                             

Op donderdag 15 april 2010 zijn we met gr. 8 naar 

de Twentse Welle geweest. Toen we er allemaal 

waren kregen we uitleg over de geschiedenis en 

ontwikkeling van Twente.     We moesten groepjes 

van 3 maken en ieder groepje,  kreeg 3 vragen en 

aan het eind werd het  een boekje. Je zag botten, 

je kon een familie quiz doen, je kon filmpjes 

bekijken enz. alles over de geschiedenis! Als je een 

bezoekje wil brengen aan de Twentse Welle kun je 

altijd op de site kijken! 

http://www.twentsewelle.nl/                 Iedereen 

vond het gezellig!  Het was een gezellige en een 

leerzame dag!  

Groep 8 

Belangrijke data:                                                                                                                                   

30 april t/m 9 mei: meivakantie                                     

7 april: bezoek muziekschool Twente aan                  

groep 3 en 4                                                                                  

12 mei: culturele activiteit gr. 1 en 2                                                                                                                                                                                                                 

11 mei: gebedsgroep 13.30 uur op school                        

13 en 14 mei: Hemelvaartsdag en vrije dag                   

20 mei: sportdag voor groep 7 en 8                         

20 mei: volgende nieuwsbrief                                          

24 en 25 mei: Pinkstervakantie                                      

26, 27 en 28 mei: groep 8 schoolkamp ( de andere 

kinderen gewoon les)    

 

  

 

 

 

 

  


