
 

 

1 juli 2010. 

Groep 8.                                                                        

We zwaaien volgende week groep 8 uit. Ze hebben 

hier vele jaren onderwijs genoten en hopelijk vele 

goede herinneringen opgebouwd. Bovenal hopen 

we dat we jullie de enige Weg tot geluk hebben  

leren kennen. Veel dingen mag je wel vergeten als 

je het belangrijkste uit de godsdienstlessen maar 

niet vergeet: Jezus is je redder!!  Dat dit jullie leven 

lang als basis mag dienen. We noemen nog één 

keer jullie namen:  Stanny Ashadi, Silke 

Breukelman, Tyron Buisman, Shayenne Buisman, 

Julia Dirkzwager, Linda Eksen, Soraya Gerritsen, 

Sanne Grobben, Rik Heuten, Anne-Jet de Hoop, 

Jelle de Jong, Zippora Joseph, Noraly Klaassen, 

Mark KleinJan, Kevin Koers, Dide van der Kolk, 

Jaimy Leiwakabessy, Fei Nijhuis, Sanne Nijland, 

Niels Nijland, Joël Nijsink, Ruth Olthof, Jafeth 

Patawala, Jeffrey Slettenhaar en Iris Voortman. We 

wensen jullie allemaal Gods zegen toe. 

Hoera                                                                             

Bij de familie Timmerman is er een baby geboren. 

Hartelijk gefeliciteerd met Thijs en vooral Marit in 

groep 1 met je nieuwe broertje.   

Opgave  schoolschoonmaak!!                                                                      

Ook als u zich niet heeft opgegeven mag u 

vanavond gewoon binnen lopen op school en de 

handen uit de mouwen steken, We gaan namelijk 

schoonmaken vanaf half zeven  Toch wel lekker, 

als we voor de vakantie de boel lekker schoon 

kunnen achter laten. Komt u ook nog even??? 

Van de MR. 

Dinsdag 22 Juni jl. was er een MR-vergadering. 

Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten. 

Mededelingen                                                                  

De MR heeft een ontvangstbevestiging van de 

Gemeente Wierden ontvangen betreffende de 

brief die de MR heeft gestuurd om aan te geven 

dat we tegen het afschaffen van preventieve  

 

 

 

 

logopedie zijn. Er heeft een informatieronde 

plaatsgevonden waar W.van Ginkel 

vertegenwoordigd was namens alle scholen van de 

vereniging. In november wordt er door de 

Gemeente Wierden een besluit genomen.       

Jaarverslag                                                                      

Het jaarverslag is een terugblik op het afgelopen 

schooljaar. Henk heeft het e.e.a. nader toegelicht. 

De MR heeft het jaarverslag 2009-2010 

goedgekeurd. Jaarplan                                                                        

Het jaarplan 2010-2011 is een document waarmee 

de Sjaloom aangeeft wat de doelstellingen voor 

het nieuwe schooljaar zijn. Henk heeft de 

doelstellingen nader toegelicht. De MR heeft het 

jaarplan 2010-2011 goedgekeurd.                   

Schoolgids                                                                                      

De schoolgids is besproken en goedgekeurd door 

de MR. Inhoudelijk voldoet de schoolgids aan de 

eisen gesteld door de schoolinspectie. Aankomend 

schooljaar zal de schoolgids inhoudelijk aangepakt 

worden om tot een meer leesbaar exemplaar te 

komen.                                                                         

Volgende MR-vergadering                                            

De volgende MR vergadering is op 7 oktober 2010. 

De MR wenst iedereen een prettige vakantie en 

een goed weerzien in het nieuwe schooljaar. 

Bedankt                                                                             

Het was een geweldige feestdag, afgelopen vrijdag. 

Iedereen zag er prachtig uit. We hebben genoten 

van de vele leuke activiteiten, de prachtige 

voorstelling van Dolf Moed en de heerlijke 

pannenkoeken. Dankzij de hulp van vele 

vrijwilligers en natuurlijk de oudercommissie is het 

een geslaagde feestdag geworden. Allemaal heel 

hartelijk bedankt!!! 

Speciaal bedankmoment                                               

De ouders die met enige regelmaat hun hulp 

hebben aangeboden, zoals luizenouders, spel- en 

boekenplanhulpen, biebouders, ….. worden van 

harte uitgenodigd op dinsdagochtend vanaf 10.15 
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 uur. De koffie/thee staat dan klaar en aansluitend 

kunt u de generale repetitie bijwonen van de 

musical. De hulpouders van groep 8 komen 

uiteraard pas dinsdagavond. 

Vermist                                                                              

Stan van Schijndel groep 3 is zijn bril kwijt…..oranje 

met grijs. Heeft iemand hem gevonden? Of per 

ongeluk mee naar huis genomen…. Hij wil hem 

graag terug! 

Afscheid (1)                                                                          

Niet alleen van groep 8 nemen we afscheid, maar 

ook van meester Gerwin van Dijk. Wij hadden 

geluk dat  je bij ons kon komen werken en gelukkig 

voor jou heb je na de zomervakantie werk 

gevonden in Vroomshoop bij de Oranjeschool. Heel 

veel plezier in je volgende werkkring! Bedankt voor 

alles wat je voor de school en vooral in groep 5 

hebt gedaan! 

Afscheid. (2)                                                                            

Juf Marloes ( LIO- stagiaire in groep 7) sluit de 

komende week ook haar stageperiode af. Marloes 

bedankt voor je inzet en we hopen dat ook jij 

spoedig een werkplek vindt. 

Afscheid (3).                                                                            

Ook voor juf Jet in groep 1 zit het erop. Ook voor 

haar een woord van dank en veel succes in je 

verdere studie. 

Handhavingsactie m.b.t. luxeverzuim.                                     

De leerplichtambtenaar heeft alle scholen 

aangeschreven met betrekking tot een controle op 

vrijdag 9 juli. Ook onze school zal bij deze controle 

worden betrokken. De leerplichtambtenaar verzocht 

om de ouders hiervan vooraf op de hoogte te 

stellen, hetgeen hierbij gebeurd is. 

Start nieuwe cursusjaar.                                                

Op 23 augustus gaan om half tien de schooldeuren 

weer wagenwijd open. We beginnen weer 

uitgerust  aan het nieuwe cursusjaar. 

Fietspuzzeltocht.                                                                                 

Wilt u  nu alvast op uw kalender noteren dat we op 

26 augustus de jaarlijkse fietspuzzeltocht voor alle 

gezinnen houden? Opgave kan in de eerste 

schoolweek in augustus. 

Belangrijke data:                                                                

1 juli: schoonmaakavond vanaf 18.30 uur                      

6 juli: gebedsgroep 13.30 uur in school                      

6 juli: afscheid met ouders van groep 8                     

7 juli: afscheid groep 8 door de andere groepen        

7 juli: rapport mee                                                          

9 juli: vanaf 10.30 uur zomervakantie, dus geen 

fruittas mee.  

Kleine parels.                                                                       

God van alle mensen                                                               

het schooljaar is voorbij.                                                           

We gaan voor langere of kortere tijd uit elkaar  . 

Help ons om de goede herinneringen                        

te bewaren als kleine parels                                               

die moed geven om straks weer verder te gaan.               

En geef ons kracht om van de minder goede 

ervaringen te durven leren. 

Nu kijken we uit naar de vakantie                                           

die voor ons ligt.                                                             

Even afstand, adempauze.                                                

God wees met ons                                                                   

en doe ons ervaren                                                      

dat uw liefde voor ons                                                          

geen adempauze kent.                                                  

Dat U nooit afscheid neemt,                                               

maar altijd doorgaat.                                                  

Dank U daarvoor. 

Alle medewerkers van de Sjaloomschool wensen u 

een hele fijne vakantie toe. 

 

 

 

 


