
 

 

 

25 augustus 2010 

Een nieuw cursusjaar.                                                                         

Maandagochtend 23 augustus om half negen: de school is 

stil en schoon. De vloeren glimmen weer. Alles staat klaar in 

school voor het nieuwe cursusjaar. Als team hebben we het 

nieuwe jaar geopend door een zegen te vragen. Zonder 

Hem willen we niet beginnen. We hebben stil gestaan bij 

Richteren 9 vers 8 tot 13. De bomen in deze fabel maken 

duidelijk waar het in het bomenbestaan ( in een 

lerarenbestaan) wezenlijk om gaat: om het voortbrengen 

van vruchten ( ten dienste van God en mensen).  We zien 

samen uit naar een vruchtbaar schooljaar met de kinderen 

en u als ouders.  

Verdriet.                                                                                                   

Op zaterdag 7 augustus ontvingen we het bericht dat de 

echtgenote van meester Peter, Janneke, overleden is. 

Janneke was al enige tijd ernstig ziek. Op donderdag 12 

augustus hebben we afscheid genomen van Janneke. We 

wensen Peter en zijn gezin Gods troostvolle aanwezigheid 

toe.  Peter is niet op school aanwezig. Juf Marloes Mensink 

vervangt hem in groep 5.  

Bedankt.                                                                                                         

Via deze weg wil ik, ook namens de kinderen en hun 

vrienden, jullie allemaal bedanken voor alle support de 

afgelopen vier maanden. Opnieuw heeft ‘Sjaloom’ ons een 

goed gevoel gegeven. Vele reacties, in de vorm van een 

kaartje, mail of bezoek hebben gewerkt als het beste 

medicijn: Liefde! Janneke heeft 4 maanden gestreden, maar 

kon de ongelijke strijd niet winnen. We hebben op 12 

augustus in haar eigen stijl afscheid genomen. Uit de vele 

reacties hebben wij begrepen dat deze manier bijzonder 

werd gewaardeerd. Mede hierdoor zullen we haar blijven 

herinneren, maar ook jullie steun zullen wij nooit vergeten! 

Peter, Marlies & Patrick, Linda & Maarten.                     

Liefde is de muziek die harmonie brengt                       

Liefde is de olie die wrijving wegneemt                                   

Liefde is het cement dat bindt 

Welkom.                                                                                                       

Er zijn veel nieuwe kinderen afgelopen maandag op de 

Sjaloomschool gekomen. Deze willen we van harte welkom 

heten. Hier komen de namen. 

 

 

 

 

In groep 1:  Vincent van Bart, Giuneva Batawangge, Jasper Brinks, 

Daan Deurnink, Guus Scherphof, Saffira Schotpoort, Nikki van Steeg, 

Anouk van de Riet.  In groep 2: Sanne Velnaar. In groep 3: Emma 

Meijerink. In groep 5: Xander Huiskes, Thijs Meijerink en in groep 6: 

Myrthe Huiskes. We hopen dat jullie allemaal een hele fijne tijd op 

de Sjaloomschool hebben. 

Klassendienst.                                                                                                               

De meeste groepen werken met een klassendienst. Twee kinderen 

hebben dan in een bepaalde week de taak om mee te helpen bij het 

opruimen en schoon houden van hun eigen lokaal. We vinden het 

belangrijk dat kinderen ook met deze taken in aanraking komen. Het 

gevolg is wel dat de kinderen die klassendienst hebben om half vier 

iets later uit school komen.  

Schoolgids.                                                                                                                   

U hebt deze week de nieuwe jaarkalender ontvangen. Naast deze 

kalender is er ook de schoolgids. Deze staat vermeld op de website 

van onze school ( www.sjaloomschool.com). Wilt u een papieren 

versie, dan kunt u dit melden bij de directeur. 

Even voorstellen.                                                                                                         

Hallo, ik ben juf Sandra Aanstoot en ik ben 22 jaar. Ik kom tot de 

kerstvakantie mijn LIO-stage lopen in groep 1 bij juf Sylvia en juf 

Anja. En als ik de lieve gezichtjes van groep 1 mag geloven, gaat mijn 

LIO-stage helemaal goed komen! Mocht u nog vragen hebben, kom 

dan gerust een keer langs in groep 1!                                                   

Groetjes juf Sandra. 

Geboren.                                                                                                                  

We willen de fam. Lubbers van harte feliciteren met de geboorte 

van hun zoon Job. Job is het broertje van Ruben in groep 1.  

Groepsfoto.                                                                                                            

Juf Marjan zal op woensdag 8 september van alle groepen een foto 

maken. U kunt deze foto kopen voor € 2,00. De schoolfotograaf 

komt dit cursusjaar niet.   

Belangrijke data:                                                                                 

2 september : fietspuzzeltocht.                                                          

8 september: groepsfoto                                                              

13 september 13.30 uur; gebedsgroep                                                 

20 september: informatieavond voor alle ouders. 
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