
 

 

25 juni 2009 

 Schoolfeestdag en website.                               

Vorige week vrijdag tijdens de feestdag is de 

nieuwe website van de Sjaloomschool officieel 

geopend. Uit elke groep mocht één leerling helpen 

met de opening van www.sjaloomschool.com. Ons 

nieuwe e-mailadres luidt: 

info@sjaloomschool.com. Het was een 

fantastische opening verzorgd door meester Peter 

met een komisch verhaal voor de hele school. 

Daarna hebben de bovenbouw de etalagetocht 

gedaan en de onderbouw de gekke dingentocht in 

de buurt gelopen. We kregen de musical van groep 

8 te zien en de dag werd afgesloten met lekkere 

broodjes knakworst, verzorgd door de oudercom-

missie. Dankzij de inzet van vele ouders en natuur-

lijk de oudercommissie hebben  we genoten van 

een gezellige feestdag. Allemaal hartelijk bedankt! 

Schoonmaakavond.                                           

Vanavond vindt de schoonmaakavond plaats. Als u 

zich hebt opgegeven, dan kunt u bij de ingang van 

de lokalen een lijst vinden waar u bent ingedeeld. 

Ook als u zich niet hebt aangemeld bent u 

uiteraard nog van harte welkom. Zelfs al is het 

maar voor een half uurtje. Vele handen maken 

licht werk.     

Afscheid groep 8                                            

Gemiddeld acht lange schooljaren hebben ze hier 

rondgelopen, geleerd, gezwoegd, gewerkt en 

plezier gehad. We hopen dat jullie voldoende 

bagage hebben gekregen om verder te gaan in het 

voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 zijn 

een jaar lang de oudsten van school geweest, maar 

straks worden het weer de jongsten van een 

nieuwe school, brugpiepers op verschillende 

scholen. We wensen jullie het allerbeste voor de 

toekomst en Gods zegen op je verdere 

schoolloopbaan. Ga met God, dan zal het zeker 

goed komen! Nog één keer de namen: Rachab 

Aalvink, Justin Gerritsen, Linda Harmsen, Joyce  

 

 

 

 

Haselbekke, Bas Kerkdijk, Bas Kippers, Zhané Klee, 

Sharon Koster, Cheyenne Krol, Colin Lammertink, 

Sifra Paliama, Lennard Pape, Hadya Sacirovic, Lucas 

Schreur, Jarno Seppenwoolde, Jolie Slettenhaar, 

Bart Slomp, Nienke Valk, Dian Westra, Marit 

Wiesnekker en Jake Zweers.                                                                                         

Nog meer afscheid.                                                                

Nog één week en dan zit het erop voor juf Elsbeth 

in groep 8. Zij heeft het fantastisch gedaan de 

laatste maanden. Een schoolkamp en nog een 

musical.. ga er maar aanstaan. Gelukkig is er een 

plekje voor haar na de vakantie op de Morgenster.  

Ook moeten we afscheid nemen van Diny 

Disselhorst: de begeleidster van Sem en Thiemo in 

groep 2. Na drie jaar zit haar werk erop bij ons. 

Hartelijk dank voor de inzet en de samenwerking 

de afgelopen tijd. Tenslotte ook nog een woord 

van dank voor juf Marjan Borkent. Zij heeft vanaf 

januari juf Anja en Sylvia ondersteund tijdens het 

ochtendprogramma. We kijken als team terug op 

een hele plezierige tijd met haar. We hopen ook 

dat zij een plekje gaat vinden voor na de vakantie. 

Ouders bedankt!                                                        

Alle ouders die regelmatig hebben meegewerkt op 

diverse manieren (gebedsgroep, biebmoeder, 

luizenmoeder, ….) worden uitgenodigd voor een 

gezellig moment met koffie/thee met iets lekkers 

op 2 juli vanaf 10.15 uur in de Sjaloomschool. Alle 

inzet van het afgelopen jaar willen we op deze 

manier belonen. 

Luxeverzuim                                                                    

Er zijn al enkele ouders geweest, die met het 

verzoek kwamen om de laatste dag vrij te vragen, 

om zo vroeger te kunnen vertrekken voor de grote 

vakantiefiles. U begrijpt dat wij geen toestemming 

mogen verlenen voor een vrije dag voor de grote 

zomervakantie. Het toezicht van de leerplicht -

ambtenaar ( in opdracht van het openbaar 

ministerie) wordt steeds strenger. We wensen u 

uiteraard een hele goede vakantiereis zonder files, 

maar zes weken is het maximale wat de kinderen 

vrij krijgen.   

Schooljaar 2008-2009 



Start na de vakantie.                                                  

We hopen iedereen weer gezond en uitgerust te 

ontmoeten na de zomervakantie op 17 augustus. 

De schooldeuren gaan dan om 9.30 uur voor de 

kinderen open. 

Nieuwe leerlingen.                                                         

In groep 1 starten na de zomervakantie natuurlijk 

ook weer een aantal nieuwe leerlingen. Het zijn: 

Daan Ooms, Indy Harmsen, Marije Smelt, Jiska 

Ippel, Jasper Huisken, Heleen Tempert en Silke 

Lohuis. De eersten zijn al vier jaar, de anderen 

hopen het in de zomer te worden. We willen jullie 

een hele goede tijd toe wensen bij ons op school. 

Overblijven.                                                      

Volgende week donderdag 2 juli  wordt er door de 

overblijfmoeders weer een feest-overblijf 

georganiseerd. Dit feest -overblijven is alleen 

bedoeld voor de  vaste overblijfkinderen die dit 

afgelopen jaar zijn overgebleven. Deze kinderen 

krijgen hiervoor een uitnodiging vandaag. Heeft uw 

kind geen uitnodiging gekregen maar bleef hij/zij 

vast over, kunt u dit melden bij Willemien de Jong 

(tel. 0622265697).                                                        

Voor het volgende schooljaar zijn de regels 

enigszins veranderd. De kinderen kunnen nog 

steeds contant betalen, maar u kunt ook een 

knipkaart  kopen. Deze knipkaart is voor 11x 

overblijven maar u betaald voor 10x. ( €15,00). 

Deze kaart kunt u kopen op de eerste maandag 

(schooldag) van de maand tussen half 9 en half 10 

bij Diny Wolters. Voor het volgende schooljaar 

dient u uw kind opnieuw op te geven voor de TSO. 

De lijsten hiervoor zijn te verkrijgen bij Diny. 

Belangrijke data: 

25 juni: schoonmaakavond                                         

30 juni : afscheidsavond groep 8                                                  

1 juli: afscheid groep 8 van de andere groepen             

1 juli: rapport mee                                                         

2 juli: meewerkende ouders op de koffie 10.15 uur  

3 juli: 10.30 uur alle kinderen zomervakantie                     

17 augustus: 9.30 uur start nieuwe schooljaar        

27 augustus: fietspuzzeltocht voor alle gezinnen           

1 september: gebedsgroep om 13.30 uur                 

7 september: infoavond voor alle ouders 

 

Vakantietijd:                                                                                                                  

’t Is vakantietijd, tijd om fijn te dromen,                      

Om te lezen, luieren, op adem weer te komen             

in een hangmat boven ’t gras,                                  

een bord vol heerlijk eten,                                          

en al wat je hebt geleerd maar even te vergeten. 

’t Is vakantietijd, tijd om fijn te dwalen                         

en een tocht te maken over bergen en door dalen,                                                                         

en daarna vermoeid en wel                                       

een frites  met ijs te eten en al wat je heeft 

vermoeid weer heel snel te vergeten. 

’t Is vakantietijd, tijd om na te denken,                    

Over weer een heel nieuw jaar                                    

de kansen die ’t zal schenken.                                  

Tijd genoeg om alles wat God aan je heeft gegeven                                                                    

Met zin, plezier en vrolijkheid samen te beleven. 

We wensen iedereen een hele goede en 

fantastische vakantie toe en hopen dat ouders, 

kinderen en leerkrachten nieuwe energie kunnen 

opdoen.  

Team Sjaloomschool!  

 

 


