
 

 

4 november 2010. 

Dankdag.                                                                                            

We hebben gisteren een hele mooie viering met de 

onderbouw in de hal gehad over Nehemia en er 

was een echte loofhut op het podium waarin ze 

vroeger wel een week lang in verbleven en in 

sliepen. Ook de bovenbouw heeft de 

dankdagdienst in de kerk gevolgd. Wij willen het 

daar niet bij houden, maar willen onze dank ook 

zichtbaar laten worden in de vorm van een gevulde 

schoenendoos. Doen jullie en u weer allemaal 

mee!! 

Zendingsgeld.                                                                                           

De periode van de herfst- tot aan de kerstvakantie 

besteden we het zendingsgeld aan Gichon. Deze 

stichting zet zich in voor de kinderen in Wit 

Rusland. In 1986 is een groot deel van het gebied  

nucleair besmet geraakt. De gezondheid van de 

kinderen lijdt daar enorm onder. Gichon heeft zich 

ten doel gesteld om opvang  te regelen in een 

eigen pand in Kobrin in Wit Rusland. Ook binnen 

Wierden is groot draagvlak voor deze stichting. Er 

zijn zelfs van hieruit groepen jongeren in het pand 

geweest de afgelopen tijd om te helpen. We hopen 

dat u met uw financiële bijdrage deze stichting wilt 

steunen.  

Studiemiddag rekenmiddag.                                        

Dinsdagmiddag hebben de groepen 3 t/m 8 zich 

weer intensief bezig gehouden met onze 

rekenmethode. Hoe kunnen we ruimte creëren om 

accenten te zetten op vooral automatiseren ( 

tafels, optellen/ aftrekken…).  Daarvoor hebben we 

aan de hand van de handleiding de leerlijnen en 

tussendoelen kritisch bekeken. Het uiteindelijke 

doel is o.m. om tot een groepsplan voor rekenen te 

komen.  Groep 1 en 2 hebben zich bezig gehouden 

met de kleine kring. Hoe kunnen we die organi-

seren en hoe kunnen we de kinderen dan ( 

groepsgewijze) extra instructie / hulp bieden.  Het 

was een zeer leerzame en praktische middag.   

 

 

 

 

Nogmaals een herinnering.                                                   

Zoals ook al in de vorige nieuwsbrief vermeld heeft 

gestaan nog even een kleine herinnering. Wilt u op 

de jaarkalender vermelden dat ook 8 maart een 

studiedag is?! ( Alle kinderen vrij). Er staat alleen 

de 9
de

 vermeld. Biddag is niet op 2 maar op 9 

maart. 

Welkom                                                                             

In groep 1 zijn weer enkele nieuwe gezichten: Jelte 

Wolters, Job Lohuis en Esmee Kayalar. Allemaal  

hartelijk welkom. We wensen jullie veel plezier bij 

ons op de Sjaloom.            

Contactavonden.                                                                      

U heeft de uitnodiging ontvangen deze week voor 

de contactavond. Graag op tijd aanwezig ook i.v.m. 

inzage schriften…                                                       

Geboren.                                                                                    

De familie Schotpoort feliciteren we met dochter 

Deborah. Ze is geboren op 1 november. Ook de 

zussen Naomi (gr. 6), Rebecca (gr. 3), Anne-Ruth 

(gr. 2) en Saphira (gr. 1) wensen we veel plezier 

met het jongste zusje.  

11 november fietscontrole.                                               

Op 11 november wordt er in samenwerking met 

VVN een fietscontrole gehouden vanaf 13.30 uur. 

De fietsen zullen worden gekeurd. Het lijkt ons 

gene overbodige luxe om dit te doen. De dagen 

worden korter en verlichting is noodzakelijk. Wilt u 

de fiets van uw kind controleren??  

Belangrijke data: 

8 nov.: 13.30 uur gebedsgroep in school 

8 en 9 nov.: contactavonden 

12 nov.: schoenendozen worden opgehaald  

Week 46: tevredenheidonderzoek bij ouders en 

leerlingen 

25 nov.:  gr. 1 t/m 4 ’s middags kinderen vrij i.v.m. 

studiemiddag  
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