
 

 

25 maart 2010  

Nieuws                                                                          

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van alle 

nieuws wat betreft de Sjaloomschool, kijk dan op 

onze site. Er worden regelmatig nieuwsitems 

geplaatst en natuurlijk leuke foto’s van de 

activiteiten bij de groepen. 

www.sjaloomschool.com  

Welkom                                                                          

In groep 1 zijn twee nieuwe gezichten: Marit 

Timmerman en Chloë Boeve. We hopen dat jullie  

snel gewend zijn bij ons en wensen jullie een goede 

Sjaloomtijd. 

Palmpaasoptocht Wierden.                                                

Onderstaande uitnodiging kregen we op school 

voor de kinderen:                                                       

Kom jij ook op zondag 28 maart met je 

palmpaasstok naar de Gereformeerde kerk in 

Wierden!  Er wordt daar gestart rond 10.30 uur 

met een palmpaasoptocht. De Harmonie “Sint- 

Jan”  zorgt voor de begeleiding.  Eerst wordt er 

gelopen naar de R.K. Kerk en daarna naar De 

Hervormde Kapel om nog meer kinderen op te 

halen. Daarna gaat de tocht langs het Wedervoort, 

de Klomphof, De Botterhof en de Holtinck. De 

bewoners kunnen dan genieten van de mooie 

palmpaasoptocht. Voor deze optocht hoef je je 

niet op te geven. Je komt gewoon naar één van de 

kerken en dan kun je zo meelopen. 

Van de MR. 

Woensdag 17 maart jl. was er een MR-vergadering. 

Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten.                                     

- Groep 8 heeft een goede CITO score behaald is. 

Een felicitatie aan groep 8. Op Begrijpend lezen en 

 

 

 

 

 

 

 

 Spelling is door de hele school beter gescoord ten 

opzichte van vorig jaar. Momenteel zijn er 25 

nieuwe aanmeldingen voor komend schooljaar. 

Het komende schooljaar gaat er gestart worden in 

groep 1 met ongeveer 17 leerlingen.                                   

- Evaluatie Ouderavond “Lekker lezen!?”                 

De ouderavond is als positief en leerzaam ervaren. 

Veel informatie is gegeven t.a.v. het lezen en het 

leesmateriaal dat bij de bibliotheek in Wierden 

beschikbaar is. Jammer genoeg was de opkomst 

van ouders gering. Lezen is belangrijk voor de 

ontwikkeling van het kind. Mede daardoor wordt 

erover nagedacht om deze avond eens in de 2 jaar 

te organiseren voor alle ouders van groep 2 en 3.                           

– Schoolgids.                                                                

Momenteel wordt de schoolgids kritisch bekeken 

en herschreven om de inhoud en informatie- 

voorziening naar de ouders toe te verbeteren. Een 

papieren schoolgids zal komend schooljaar niet 

meer verstrekt worden ( alleen op aanvraag). Bij 

nieuwe aanmeldingen wordt er een papieren 

schoolgids meegegeven. De schoolgids is altijd in te 

zien via de website van de Sjaloomschool. De 

schoolkalender met handige informatie blijft 

bestaan en zal aan het begin van het schooljaar 

uitgereikt worden.                                                           

-Begroting 2010.                                                             

De begroting jaar 2010 is ter informatie aan de MR 

getoond. Afgelopen jaar is er ruim geïnvesteerd in 

de methode “Alles in 1”. Deze methode is nu zo 

goed als volledig op school aanwezig.                           

De volgende MR vergadering is op 23 juni 2010.   

Disha .                                                                                  

Zo heet het nieuwe zusje van Chiara Batawangge in 

groep 2. We willen uiteraard de ouders van harte 

feliciteren met de geboorte van Disha.   

 

 

 

 

Schooljaar 2009-2010 



Paasviering.                                                                                     

We werken in de groepen naar Pasen toe. In de 

bovenbouw zijn de voorbereidingen voor de 

viering van woensdagavond 31 maart  in volle 

gang.  In de onderbouw wordt op  donderdag-

ochtend in de groepen zelf aandacht aan Pasen 

besteed. Voor de woensdagavond bent u als 

ouders van harte welkom. We starten om half 

acht!! In verband met de veiligheid kunnen we 

alleen de ouders/verzorgers van kinderen uit de 

groepen 5, 6, 7 en 8 uitnodigen. Dus helaas geen 

opa’s/oma’s of andere gasten. Ook geen broertjes 

en zusjes! 

Paasetentje .                                                                  

Op donderdag 1 april staat het  paasetentje 

gepland. De kinderen hoeven alleen een bordje 

mee te brengen voorzien van hun eigen naam. De 

oudercommissie is al druk met de voorbereidingen 

bezig. Ze hebben de school ook al in voorjaars-  

/paasstemming gebracht door alles mooi te 

versieren.                                                            

Boomplantdag groep 8.                        

Woensdag 17 maart 2010 had groep 8 

boomplantdag. Het zonnetje scheen de lucht was 

blauw toen we uit de gym naar de Wendel fietsten, 

want daar werden dit jaar de bomen geplant. Bijna 

iedereen had de schop meegenomen. Na de 

toespraak van de wethouder werd er een grote 

boom geplant, van elke school mocht één iemand 

helpen. Van onze school was dat Jaimy. Daarna 

mocht iedereen met z’n tweeën boompjes planten. 

Toen alle boompjes geplant waren kregen we een 

pakje drinken, een koek, sleutelhanger en een klein 

zakje vergeet-mij-nietjes. Daarna zijn we op de 

fiets terug naar school, het was een leuke dag  

Vakantierooster.                                                                   

Het duurt nog even maar hieronder al het 

vakantierooster voor het cursusjaar 2010 – 2011. 

We wijzen u erop dat de kerstvakantie afwijkt van 

de landelijke regeling!! 

  begin eind 

Kerstvakantie 23-dec 31-dec 

Voorjaarsvakantie 21-feb 25-feb 

Pasen (incl. Goede 

Vrijdag) 

22-apr 25-apr 

Meivakantie   02-mei 06-mei 

Hemelv./Pinksteren  02-jun 13-jun 

Zomervakantie 25-jul 02-sep 

De studiedagen zullen t.z.t bekend worden 

gemaakt 

Belangrijke data:                                                          

31 maart: paasviering bovenbouw 19.30 uur                

1 april: paasviering onderbouw                                    

1 april: paasetentje, alle kinderen vanaf 13.30 uur 

vrij                                                                                     

2 – 5 april: Paasweekend, alle kinderen vrij                     

6  april: 13.30 uur gebedsgroep in school                     

12 april: vrijwillige contactavond   

 

                     Paasgedicht: 

 

Zie de Mens----onze Koning 

  

Zie Hem staan 

gegeseld en geslagen 

voor ons gedragen 

smaad en hoon. 

  

Zie Hem staan 

de Koningszoon 

op zijn hoofd  

een doornenkroon 

  

Zie Hem staan 

in purperkleed gedragen 

ging Hij de lijdensweg 

zonder klagen. 

  

Zie Hem staan 

geen schuld bevonden, 

veroordeeld tot de dood 

door onze zonden. 

  

Zie de Mens 

de kruisweg gaan 

door God vervloekt 

breekt Hij ruim baan. 

  

Onze Koning 

heeft de schuld betaald, 

de weg is vrij, 

de overwinning is behaald 

 

Alle medewerkers van de Sjaloomschool  wensen u 

hele goede Paasdagen toe. 

 


