
 

 

12 november 2009 

Bedankt! 

Aanwezig zijn, een hand,  

een woord, een kaart, het doet zo goed, 

als je iemand die je lief hebt verliezen moet 

Zoveel warme reacties te mogen ontvangen 

tijdens het ziek zijn en na het overlijden van  Paul 

is voor ons een grote steun geweest.  We hebben  

dit zeer gewaardeerd en danken jullie hier hartelijk 

voor. 

 Herma Nuis, kinderen en kleinkinderen. 

 

Schoenendoos actie                                                          

Tot en met morgen kunnen er nog leuk gevulde en 

versierde schoenendozen ingeleverd worden. Het 

is een heel mooi gezicht in de hal. Het zal vast nog 

mooier zijn om de verraste gezichten van de 

kinderen te zien in Oost-Europa! Er kunnen ook 

zakken ingeleverd worden met gedragen kleding 

en dergelijke. 

 Postzegels sparen                                                                  

Er is weer gelegenheid om oude postzegels op 

school in te leveren. Ze brengen veel geld op voor 

de zending. Het is bestemd voor onderwijs- 

projecten in Afrika en gaat uit van de GZB. De 

postzegels die zij nodig hebben moeten ruim 

worden uitgeknipt of afgescheurd. Beschadigde 

zegels hebben geen waarde. Afweken ,tellen en 

sorteren is niet nodig. Dit wordt door vrijwilligers 

gedaan volgens bepaalde richtlijnen. De verzamel-

doos staat in de hal bij de kleuteringang boven 

de kapstokken. We hopen dat jullie allemaal 

meesparen!  

Welkom                                                                            

In groep 1 heten we dit keer twee nieuwe 

leerlingen van harte welkom.  Maandag is Kailie 

Schipper begonnen en vandaag is Dirk Vos gestart. 

We wensen jullie allebei veel plezier bij ons op de 

Sjaloom. 

Anti-Pestdag                                                                     

We hebben aanstaande maandag uitgeroepen tot  

 

 

 

anti-pestdag en willen op deze manier speciale 

aandacht besteden aan het voorkomen ervan. In 

alle groepen zal hier aandacht aan worden 

besteed. 

Bruiloft                                                                             

Onze invalster in groep 6 gaat in het 

huwelijksbootje stappen. Juf Annemarie den 

Ouden hoopt 20 november te trouwen met haar 

Arjan. We wensen haar natuurlijk een hele mooie 

dag en heel veel geluk met elkaar onder Gods 

zegen.  Groep 6 hoort tot de genodigden en krijgt 

een speciaal briefje mee. Er is die dag wel gewoon 

school. 

Opbrengst zendingsgeld.                                               

In de eerste maanden van het schooljaar is er 

gespaard voor de GZB/IZB. Er is € 250,00 bijeen 

gebracht. Dit is inmiddels gestort. Hartelijk dank 

uw bijdrage. 

Tweede periode.                                                         

Het zendingsgeld in periode van de herfst- tot de 

kerstvakantie willen we graag besteden aan een 

actie van Plan: voor de toekomst van een kind. 

Plan organiseert in de maand november een 

landelijke scholierenactie Schaatsen en Zwemmen 

voor Water. We doen als school hieraan mee, 

alleen wel op onze eigen manier. De 

oorspronkelijke opzet van deze actie is dat 

kinderen via sponsoring geld bijeen moeten 

brengen.  Wij gaan in plaats van de sponsoractie 

het zendingsgeld beschikbaar stellen. De opbrengst 

van deze actie is bestemd voor projecten in Zambia 

( Afrika). Er worden waterputten aangelegd 

waardoor de bewoners toegang krijgen tot veilig 

drinkwater. Verder bouwt Plan simpele toiletten 

bij scholen. Hierdoor verbetert de hygiëne en 

worden ziekten teruggedrongen. 

Donderdagmorgen 5 november hebben de 

kinderen van de groepen 5 t/m 7 in het zwembad 

de Kolk gezwommen. 
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Ontruimingsoefening.                                                 

Jaarlijks worden er ontruimingsoefeningen 

gehouden op school. Voor de herfstvakantie is  de 

brandweer ook weer geweest ( onaangekondigd). 

Zij waren zeer tevreden hoe de oefening is 

verlopen. Het is bij de kinderen zo langzamer- hand 

een automatisme geworden. Zij weten precies wat 

ze moeten doen. Natuurlijk hopen we dat het bij 

oefeningen blijft!! 

Mexicaanse griep.                                                           

Tot nu toe hebben we er nog weinig van gemerkt. 

De huisartsen stellen niet meer expliciet een 

diagnose. Mochten uw kinderen symptomen van 

griep hebben, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om 

ze  thuis te houden. Op school blijven we inzetten 

op maatregelen ter voorkoming van verdere 

besmetting: papieren handdoekjes zijn aanwezig – 

deurklinken ed. worden dagelijks afgenomen enz. 

We wijzen de kinderen er ook steeds op om hun 

handen te wassen. Wilt u hier ook aandacht aan 

besteden thuis!? 

Belangrijke data:                                                             

13 nov.: einde schoenendoosactie                                     

16 nov.: anti-pestdag                                                      

20 nov.: juf Annemarie trouwt.                                                          

1 dec.: gebedsgroep 13.30 uur in school                                                               

 

  

 


