
 

 

11 maart 2010 

Boekje open                                                                    

Hoe ga je open als een boek?                                           

Je wilt jezelf eens lezen,                                          

bladeren en kijken.                                                    

Hoeveel pagina’s je telt.                                                

Of je een sprookje bent                                                     

of meer een studieboek.                                                 

Zou je jou kopen?                                                           

Lenen bij de bieb?                                                    

Alleen stiekem lezen                                                         

hoe je afloopt en zachtjes                                     

terugzetten in de kast? 

God kent ook dit boek,                                                   

Hij heeft het al gelezen,                                                   

Hij vindt het een prachtig boek,                                         

dat heeft hij vroeger al bewezen.                            

Inclusief de ezelsoren en vouwen,                                  

de spannende hoofdstukken                                           

en de ontroerende.                                                       

Hij leest dit boek nog steeds en                                    

zal er altijd van blijven houden. 

Met bovenstaande gedicht heeft Jeanet Berkhof 

van de m.r. de ouderavond geopend. Het was een 

leerzame avond, Voor de jonge ouders was het 

allicht nuttig, maar ook de ervaren ouders hebben  

wat nieuws kunnen vernemen. Hetty Odenthal van 

de bibliotheek gaf ons nog enkele nuttige sites die 

we hier aan iedereen willen doorgeven:   

www.schoolbieb.nl, www.leesplein.nl, 

www.leesvirus.nl en www.makkelijkleesplein.nl. 

Aan het eind gaf Marieke Imhof als i.ber de 

“leesmanieren” weer van onze school aan de hand 

van een film die Peter van der Hauw gemaakt 

heeft. 

Eindtoetsbasisonderwijs.                                                   

We zijn zeer tevreden over de uitslag die groep 8 

heeft behaald op de CITO toets: 535,7. We zitten 

daarmee op het algemeen landelijk gemiddelde 

van 535,8. Prima gedaan groep 8. 

 

 

 

 

Welkom                                                                              

In groep 4 is een nieuw gezicht: Jessica Eertink, we 

heten je van harte welkom en hopen dat je snel 

gewend bent bij ons op school. Ze woont aan de 

Ypeloweg 12, tel. 570858. 

Paasviering bovenbouw                                             

De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn aan de beurt voor de 

viering in de hal, waarbij u als ouders voor wordt 

uitgenodigd. Het is op 31 maart ’s avonds om 19.00 

uur. De onderbouw heeft een viering op de 

donderdagmorgen 1 april, zonder ouders.  Ze 

blijven die dag allemaal op school eten  met het 

paasetentje, en zijn dan om 13.30 uur vrij. 

Schaakwedstrijden                                                       

Van groep 7 hebben enkele kinderen ontzettend 

goed hun best gedaan en het was een geweldige 

middag. Hier volgt hun eigen verslag:                                                

De dag voor het schaken waren we bijna allemaal 

heel erg zenuwachtig, maar we pepten elkaar 

redelijk op. Op de grote dag zelf waren we wat 

minder zenuwachtig de moed zat er aardig in. 

Maar toen we daar eenmaal aankwamen en de 

schaakborden zagen dachten we “dit kan niet 

makkelijk worden”. De grote schaakmeesters 

waren een potje aan het schaken, dat is echt veel 

beter dan dat wij kunnen schaken. We waren dan 

ook blij dat we niet tegen hun moesten. Nadat de 

hoofdmeester alles had uitgelegd konden we aan 

de slag, schaken maar. Het eerste potje hadden we 

nog wel zenuwen, maar nadat we hadden 

gewonnen gingen de zenuwen weg en kwam de 

moed er weer in. Maar omdat we het eerste potje 

makkelijk hadden gewonnen leek het een stuk 

makkelijker, maar dat was verkeerd gedacht. We 

waren het tweede potje dan ook minder sterk. Het 
derde potje ging daardoor ook minder vlot, met 

dat potje hadden we ook niet veel succes. Bij het 

vierde potje mocht Dian.W wisselen met Jan-Bart. 

Jan-Bart ging eruit en Dian.W mocht spelen. Het 

vierde potje ging niet veel beter dan de vorige. Er 

waren 10 potjes maar die gingen niet  allemaal zo 

best. In de pauze konden we wat drinken en 

bijkletsen over hoe het was gegaan. Na afloop van 

het schaken kregen we allemaal een tasje van Cars 

en nog wat mee. 

Schooljaar 2009-2010 



 De Wiederode was eerste geworden. Wij de 

Sjaloom dus , wij waren 7
e
 geworden  er deden 10 

scholen mee. Het was erg gezellig en we hadden 

geen spijt dat we mee hadden gedaan. De 

schrijvers van dit verhaal zijn  Jan-Bart en Linet 

namens het Sjaloomteam ( Olivia / Jan Bart/ 

Maureen/ Marloes / Linet en Dian W)  

Hoe mol op een doodgewone dag Minne 

Minstreel ontmoette..                                                   

Dat was de titel van de dansvoorstelling die groep 

1 en 2 afgelopen maandag hebben bezocht. Het 

was een hele lange, spannende dag. We mochten 

brood en drinken mee meenemen, want tijd om 

naar huis te gaan was er niet. Met z’n allen 

mochten we bij de meesters en juffen in de auto. 

Zij hebben ons om 13.00 uur weggebracht naar het 

Parkgebouw in Rijssen. Een echt theater. Daar 

hebben we genoten van een dansvoorstelling. 

Zonder woorden werd er een echt verhaal vertelt 

over mol en Minne Minstreel. Eerst vonden ze 

elkaar niet zo aardig. Later werden ze vrienden en 

beleefden ze een spannend avontuur in de zee. 

Ook leerden we een echte mollendans. Een aantal 

ouders hebben ons weer opgehaald. Daarvoor 

onze hartelijke dank. Het was een geslaagde 

middag. 

Biddag                                                                      

Gisteren hebben we als school een mooie viering 

in de hal gehouden aan de hand van het thema 

Hou(d) vast. Het Bijbelverhaal wat centraal stond, 

ging over Bartimeüs. Wij mogen vasthouden aan 

de beloften van Jezus! 

Culturele voorstelling                                          

Groep 5 en 6 zijn dinsdag 9 maart naar de 

Immanuelschool geweest. Daar werden we 

getrakteerd op een culturele voorstelling met de 

naam ‘to have or not to have’ (hebben of niet 

hebben). Een roestig sprookje vol mooie beelden 

met als thema’s hebzucht, jaloezie, overmoed, 

egoïsme, domheid en andere zeer herkenbare 

menselijke eigenschappen.                                          

De acteurs zijn oude roestige en verweerde houten 

dingen en het speelt zich af op een langwerpige 

zandtafel. Door de komst van een raadselachtig 

zakje (wat zit erin?) ontstaat een wapenwedloop 

en het eindigt met een duel zonder overwinnaars.  

Er wordt niet in gesproken en alles vindt plaats met 

geluiden en muziek.  Wie meer wil zien? 

www.tamtamtheater.nl en klik op video.  De 

kinderen hebben ademloos genoten van dit 

prachtige optreden. 

Kangoeroewedstrijd                                                    

Voor de hele goede rekenaars is er een landelijke 

wedstrijd op het gebied van rekenen, waar wij als 

school ook aan meedoen. Meester Peter 

organiseert dit op 18 maart. In de volgende 

nieuwsbrief hoort u er wellicht meer over hoe het 

gegaan is. 

Gastles                                                                           

Groep 5 en 6 krijgen op 23 maart een gastles van 

de Talentuin. De site waar we naar kunnen 

verwijzen is www.talentuin.nl . 

Belangrijke data:                                                            

11 maart: ’s middags studiemiddag, gr. 1 t/m 4 vrij  

18 maart: Kangoeroewedstrijd bovenbouw                

23 maart: gastles in groep 5 en 6 van de Talentuin  

31 maart: paasviering bovenbouw 19.00 uur           

1 april: onderbouw paasviering                                   

1 april: paasetentje: kinderen vrij vanaf 13.30 uur                 

6 april: gebedsgroep 13.30 uur in school                     

12 april: vrijwillige contactavond  

Telefoonnummers.                                                     

We willen graag  beschikken over actuele 

telefoonnummers. In geval van nood moeten we u 

kunnen bereiken. Het blijkt dat sommige nummers 

niet meer kloppen. Vandaar een dringend verzoek 

om bijgaand formulier in te vullen en op school in 

te leveren. 

Open huis                                                                       

Op woensdag 10 februari organiseerden wij, CSG 

Reggesteyn, een open huis op onze vestiging W. de 

Clerqstraat Nijverdal. Leerlingen en hun ouders 

waren hiervoor van harte uitgenodigd. Door de 

snelvallende sneeuw en de enorme gladheid, die 

dag, was onze vestiging niet goed bereikbaar. 

Daardoor heeft niet iedereen die dat wilde de 

mogelijkheid gehad de school te bekijken of een 

open les te volgen. Wilt u toch meer weten over 

ons, bel dan gerust (0548) 533741 voor een 

afspraak. 


