
 

 

 

9 september 2010  

Infoavond voor de groepen 1 t/m 7.                  

Maandagavond 20 september bent u als 

ouders/verzorgers van harte welkom om in de 

nieuwe groep te kijken en (nogmaals) kennis te 

maken met de leerkrachten van uw kind(eren). 

Vanaf 18.45 uur kunt u met uw vragen komen over 

de gang van zaken. In groep 4 is een centraal 

moment om 19.00 uur, zodat de juffen  kunnen 

vertellen wat voor u van belang is. Ook in groep 3 

gebeurt dit en wel om 19.30 uur. De avond duurt 

tot 20.15 uur. In elke groep krijgt u ook een stencil 

met groepsinfo mee. Het is niet de bedoeling dat 

uw kind(eren) meekomt/-komen. We hopen veel 

ouders te mogen ontmoeten. Groep 8 heeft een 

aparte avond. Binnenkort ontvangen die ouders 

een uitnodiging van meester John. 

Zendingsgeld                                                                   

Elke maandagmorgen sparen we weer voor een 

goed doel. Zo willen we de kinderen al jong leren 

om te delen met anderen maar ook om aan onze 

naasten in nood te denken. De eerste periode tot 

aan de herfstvakantie is het geld bestemd voor 

G.Z.B/I.Z.B. Tot nu toe hebben we al bijna € 60,00 

gespaard met ruim 180 kinderen. 

Overleden.                                                                                   

Vorige week ontvingen we het bericht dat dhr. K. 

de Graaf op 79 jarige leeftijd is overleden. Dhr. de 

Graaf is vanaf de oprichting van de Sjaloomschool 

tot aan 1992 hoofd  geweest.  Het adres van mevr. 

De Graaf is: Sprengenweg 67, 7314 ER Apeldoorn. 

Schoonheid.                                                                             

De Bijbel maakt onderscheid tussen twee soorten 

schoonheid:  de uiterlijke en de innerlijke. De 

huidige maatschappij legt sterk de nadruk op de 

eerste! We hebben op school heel veel kinderen 

met een prachtige innerlijke schoonheid.  Daar 

hoeft vaak niets aan toegevoegd te worden. We 

zien echter steeds meer dat de meisjes in de 

bovenbouw opgemaakt op school komen om 

daarmee hun uiterlijke schoonheid te accentueren.  

 

 

 

We willen als school daar toch een grens aan 

stellen. We vinden dat kinderen op deze leeftijd 

dat niet nodig hebben. We gaan de komende tijd 

dan ook toezien dat dit niet meer voorkomt in de 

groepen. We hopen dat u ook met uw kind  

hierover in gesprek gaat.  

Gymkleding.                                                                   

In het verlengde van bovenstaande ook een 

opmerking over de gymkleding. We zien steeds 

meer dat meisjes in topjes en andere korte shirtjes  

en in lange broeken verschijnen bij de gymles. 

Vanaf deze week wordt ook daarop toegezien. De 

kinderen worden verwacht in T-shirt ( sportshirt) 

en korte broek. 

Schoolregels.                                                                        

Op school hanteren we ( net zoals bij u thuis) een 

aantal omgangsregels. Deze worden elk schooljaar 

aan het begin weer onder de aandacht van de 

kinderen gebracht. De regels luiden: 

1. We lopen rustig in de gang 

2. Pesten …pikken we niet. 

3. Je eigen afval opruimen. 

4. Iedereen hoort erbij. 

5. Van elkaars spullen afblijven. 

6. Discriminatie…stop! 

7. Niemand uitschelden. 

8. Samen sociaal sterk. 

9. Let op je taalgebruik. 

10. Naar elkaar luisteren. 

11. Op tijd komen. 

12. Stop…denk…doe. 

 

Fietspuzzeltocht.                                                           

Ondanks het minder fraaie weer kunnen we toch 

terugzien op een geslaagde avond. Bijna 200 

personen ( ouders en kinderen) hebben 

deelgenomen aan de tocht We willen alle ouders 

bedanken  voor hun hulp, o.a. bij het cake bakken 

en bij de verkoop. De opbrengst voor de 

oudercommissie bedroeg € 157,66. Wel minder 

dan vorig jaar maar dat zal deels ook te maken 

hebben met het slechte weer.  

Schooljaar 2010-2011 



Oproepje                                                                  

In beide kleutergroepen hebben we als thema 

“allemaal mensen”. Wij zijn nu op zoek naar de 

volgende materialen: personenweegschaal, 

verschillende soorten brillen, (playmobil)poppetjes 

en een fiets, tijdschriften met vooral afbeeldingen 

van mensen, sjaaltjes, kettingen en armbanden. U 

kunt het brengen bij groep 1 en 2. Alvast 

bedankt!!! 

Contactpersoon                                                                        

Op onze school is juf Herma ( gr. 6 ) de 

contactpersoon. Zij meldt zich binnenkort weer in 

de groepen om de kinderen duidelijk te maken dat, 

als ze met vervelende geheimen of problemen niet 

bij hun eigen leerkracht terecht kunnen of willen, 

ze bij haar terecht kunnen voor een gesprek. Zij 

mogen er ook over schrijven en hun brief 

deponeren in de brievenbus ( wit met oranje 

handje) die in de hal hangt. Meer informatie over 

de contact- en vertrouwenspersoon vindt u in de 

schoolgids. Ook treft u een bijlage aan bij deze 

nieuwsbrief.  

Scholing.                                                                                       

Zoals bekend worden bij ons op school kinderen met 

speciale leerbehoeftes extra begeleid. Tot nu toe 

werd de manier waarop vermeld in een handelings-

plan, welke u als ouders ook moest ondertekenen. 

Dit schooljaar willen we ons als team scholen in het 

meer clusteren van hulp. We zullen gaan werken 

aan het opstellen van groepsplannen en 

groepsoverzichten. In een groepsoverzicht staat 

beschreven wat de positieve kenmerken van een 

kind zijn, wat het belemmert in het leren, wat het 

doel is en hoe er geëvalueerd wordt. Dit schooljaar 

wordt dit gekoppeld aan het onderdeel rekenen. 

Het eerste studiemoment is op 23 september ( na 

schooltijd) 

Belangrijke data:                                                                              

13 september: gebedsgroep 13.30 uur in school                                                                         

20 september: infoavond voor alle groepen   27, 28 

september: korfbaltoernooi groep 5/6                            

29 september: start kinderpostzegels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


