
 

 

6 januari 2011. 

 

Veel heil en zegen.                                                                              

Vele malen hebben we dit inmiddels uitgesproken naar 

anderen en hebben we ze zelf ook ontvangen: veel heil 

en zegen voor 2011. Hopelijk niet vanuit  gewoonte, 

maar vanuit het besef dat we ook dit jaar God nodig 

hebben in alles.  Aan het begin van dit nieuwe jaar 

willen we  u dan ook allemaal Zijn zegen toe wensen. 

 

Screening.                                                                                                 

Nog maar net begonnen en dan al volop moeten 

presteren. Vanaf vandaag gaat de screening  beginnen. 

Ook de hele volgende week staat in het teken van de 

toetsen. We hopen dat de kinderen de komende dagen 

uitgerust op school zullen verschijnen. 

 

Zendingsgeld.                                                                                         

De afgelopen maanden hebben we gespaard voor de 

stichting Gichon. Er is inmiddels € 265,00 overgemaakt 

op hun rekening. Allemaal hartelijk dank voor uw 

bijdrage.  De komende periode sparen voor ons 

adoptiekind Alexandru Cerciuc  in Moldavië. Moldavië 

is een klein land dat tussen Roemenië en de Oekraïne 

ligt. Alexandru is 11 jaar en verblijft in een kindertehuis. 

Door onze sponsoring wordt Alexandru in staat gesteld 

om onderwijs, eten en begeleiding te krijgen. Mag hij 

daarom ook de komende maanden op uw bijdrage 

rekenen? 

 

Van de oudercommissie.                                                         

De datum wanneer u uw gebruikte kleding kunt 

inleveren is bekend. Op donderdag 31 maart kunt u al 

uw kleding inleveren. Op welke wijze en tijd wordt u 

t.z.t. over geïnformeerd. Verdere info (uit de 

nieuwsbrief van 18 november): Het Leger des Heils is in 

Nederland bekend als de langst bestaande kleding 

inzamelorganisatie. De inzamelactie heet nu Reshare. 

Er wordt per jaar ongeveer 25 miljoen kilo kleding 

ingezameld. Deze kleding is bestemd voor verschillende 

noodsituaties. De Sjaloomschool wil hier een bijdrage 

aan leveren en wij willen u oproepen om gebruikte 

kleding te bewaren tot het voorjaar. Na de winter-

periode zal er een container worden geplaatst waarin 

de bewaarde kleding kan worden gedeponeerd.  

Behalve dat we het goede doel steunen, krijgt de 

Oudercommissie ook nog een financiële vergoeding, 

die geheel ten goede komt aan de kinderen. We zijn op 

zoek naar de volgende kleding:                                                

Alle draagbare boven – en onderkleding (geen 

vervuilde kleding!)  

  

 

 

 

 

Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)                                                        

Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, 

tafellakens, dekens, kussenslopen)                            

Zachte knuffelbeesten.                                                            

Wilt u alle kleding tot die datum bewaren, zodat 

we kunnen rekenen op een grote opbrengst? 

Mocht opslag een probleem zijn, neem dan contact 

op met school, meester Peter of Margreeth 

Hakkert (Oudercommissie).  

Pink Ribbon. 

Zoals u ook in de nieuwsbrief van 18 november kon 

lezen is o.a. de Oudercommissie bezig geweest met 

het maken van (kerst)kransen. Deze zijn op de 

contactavonden en op de 2 kerstmarkten in 

Wierden verkocht. Meester Peter mocht € 1017,- 

overmaken aan Pink Ribbon. Van die zijde hebben 

we een mooie brief ontvangen. Men was erg 

verrukt over de grote opbrengst. Het geld wordt 

gebruikt voor de strijd tegen borstkanker. 

 

Schoonmaak.                                                                           

Voor de kerstvakantie heeft u een schema 

gekregen met daarop de namen vermeld van die 

ouders die we verwachten op de 

schoonmaakavond van maandag 10 januari a.s. Op 

de achterkant van deze nieuwsbrief staat dit 

schema nogmaals vermeld.  We starten om 19.00 

uur!! 

Belangrijke data:                                                                      

10 januari  13.30 uur: gebedsgroep                                        

10 januari: 19.00 uur: schoonmaakavond.                           

19 januari: MR vergadering   

 

 

 

Z.O.Z.                                                                                                                                                                              

 

 

Schooljaar 2010-2011 



 

Ouderhulp bij schoonmaakdagen  

In samenwerking met de OC hebben we besloten 

om dit jaar 2 avonden en 1 laatste schoonmaak-

morgen/middag te organiseren. Er zullen elke keer 

leden van het team aanwezig zijn. U bent als ouder 

ingedeeld op datum. Hieronder staan de namen 

van leerlingen vermeld waarvan de ouders op 10 

januari aan de beurt zijn. Natuurlijk zijn zowel 

vaders en/of moeders op deze avond van harte 

welkom. Wij zien er naar uit om er met z’n allen 

voor te zorgen dat onze school het hele jaar door 

lekker schoon blijft.  

10 januari 2011 aanvang 19:00 uur 

Groep 1:                                                                           

Vincent van Bart                                                       

Cloë Boeve                                                              

Jasper Brinks                                                          

Djayden Egberts                                                                       

Groep 2:                                                                    

Maarten Geertman                                                           

Indy Harmsen                                                                      

Lisa Hinsenveld                                                                

Jasper Huisken                                                                  

Boaz Dasselaar  

Groep 3:                                                                           

Chiara Batawangge                                                         

Lyanne Hoogenboom                                                     

Rafael Keijzer 

Groep 4:                                                                          

Lianne Deurnink                             

Rosalien Karsten                                                               

Dewi Landeweerd                                                               

Stef Langenhof                                

Kevin Koster     

Thiemo Nijhuis 

Groep 5 :                                                                              

Jessica Eertink                                                                 

Damian Eksen                                                                 

Demi Hoogezand                                                                 

Lotte Kerkdijk                                                                  

Marij Hopster                                                                  

 

 

Groep 6 :                                                                       

Leanne Bartels                                                                 

Simon Berkhof                                                                 

Timber Breukelman                                                    

Joshua Eksen 

Groep 7:                                                                         

Susanne Beltman                                                            

Ashley Grobben                                                                

Jurgen Groot Baltink                                                        

Niels Hakkert 

Groep 8:                                                                                

Olivia Gerritsen                                                              

Nienke Hegeman                                                                     

Sabrina Hudepol                                                               

Patrick Kreijkes 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                              

 
 
 
 

 


