
 

 
 

29 september 2011. 

Inloopavond.                                                                                  

Denkt u aan de inloopavond a.s. maandag? Vanaf 18.45 

uur bent u welkom. Het is niet de bedoeling dat er 

kinderen meekomen. Groep 3 heeft een gezamenlijk 

moment om 19.00 uur. De inloopavond duurt tot 20.15 

uur. 

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. 

Gebedsgroep.                                                                                    

Elke 2
e
 maandag van de maand is er een kleine groep 

ouders die samen met iemand van het personeel vanaf 

13.30 uur bij elkaar komt in de lerarenkamer. We gaan 

dan bidden voor de leerkrachten, de school en dingen 

die door de kinderen zelf zijn aangedragen. De ene 

persoon doet dit hardop, de ander in stilte. Ook u bent 

van harte welkom. Uw aanwezigheid stellen we zeer op 

prijs!! Het duurt mestal een klein half uurtje. Mocht u 

de drempel te hoog vinden, maar wel de school in uw 

persoonlijk gebed willen meenemen? Geef dan uw e-

mailadres door naar school o.v.v. gebedsgroep. We 

sturen u dan de gebedspunten toe nadat we bij elkaar 

zijn geweest. info@sjaloomschool.com                                        

Gr. Annet Waalderink 

Dierendag. 

Dit jaar wordt dierendag gehouden op maandag 3 

oktober. Voor de groepen 3, 4 en 5 wordt een 

poppenkastvoorstelling gehouden in de hal. Deze 

voorstelling staat in het teken van verantwoordelijk-

heidsgevoel voor het houden van dieren. ’s Middags      

( na schooltijd) is het de bedoeling dat de kinderen met 

één van hun ouders/verzorgers naar Ter Morsche  

Nijverdalsestraat gaan.  Daar kan de cadeaubon ( die ’s 

morgens ontvangen is) ingeleverd worden voor een 

gratis poppenkastpop. Er is in de winkel ook een 

dierenfotograaf aanwezig, die uw huisdier (met kind) 

tegen betaling op de foto zet. 

 
 
 
 
 
 
In groep 1 en 2 komen door uitnodiging van de juf een 

paar dieren waarover de ouders gaan vertellen. Ze 

nemen ook voer e.d. mee zodat de kinderen kunnen 

zien en eventueel ruiken dat veel dieren niet eten zoals 

wij. De groep 6,7 en 8 besteden op hun eigen manier 

aandacht aan deze dag  

 

Belangrijke data: 

3 okt   : dierendag op school, ’ s avonds inloopavond       

4 okt   : gr 1 t/m 4 ’s middags vrij                                        

5 okt   : gr 8 handbaltoernooi in de sporthal                     

6 okt   : kleedjesmarkt 

 

Kleedjesmarkt.                                                                                 

De kinderboekenweek 2011 vindt dit jaar plaats van 5 

t/m 15 oktober. Wij starten deze kinderboekenweek 

met de “kleedjesmarkt”op donderdag 6 oktober. Dit 

houdt in dat elk gezin (ouder, broertjes en zusjes) hun 

kinderboeken en tijdschriften kunnen uitstallen op een 

kleed in de hal van de school. De boeken worden 

verkocht voor max. € 0,50. Voor de jongere kinderen is 

het zeer gewenst, dat er een ouder bij aanwezig is. 

Vanaf 10.45 uur kunnen de kleden en de 

boeken/tijdschriften worden uitgestald op een door 

ons aangewezen plek. 

Wilt u als gezin meedoen aan de kleedjesmarkt, vul dan 

de deelnamestrook ( zie onderaan de pagina) in en 

lever deze uiterlijk 4 oktober in bij de groepsleerkracht 

van uw kind. We hopen op een gezellige ochtend. 

 

We sluiten de kinderboekenweek  af op donderdag 13 

oktober  met de voorleeswedstrijd. Van elke groep 

mogen hieraan twee leerlingen deelnemen. 

Uit groep 8 zal een leerling gekozen worden die 

vervolgens de Sjaloomschool zal vertegenwoordigen bij 

de plaatselijke voorleeswedstrijd. Wij hopen u 

voldoende te hebben geïnformeerd voor de komende 

activiteiten begin oktober. 

 

Met vr. gr., de voorlees- en dierendagcommissie.         

 

Opgavestrookje                                                    

Kleedjesmarkt 6 oktober                                               

Naam gezin: -------------------------------------------------

Nummer     : ------------------------------------------------- 

Schooljaar 2010-2011 

 


