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Contactavonden

U
U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer U bent mijn doel

Woensdag 19 en donderdag 20 februari houden we de
contactavonden voor ouders/verzorgers van leerlingen van
groep 1 t/m 7. Tijdens deze avond heeft u inzage in het
rapport van uw kind en bespreken we alle andere belangrijke
ontwikkelingen rondom uw kind. De uitnodiging hiervoor
kunt u aan het begin van aankomende week verwachten. We
hopen op goede gesprekken met elkaar.

Kaart in actie
Geboren
Bij Marcyano Manusama uit groep 7 is een zusje geboren op
maandag 27 januari. Ze noemen haar Maleah. Groep 7 is
verwend met beschuiten met roze muisjes. Van harte
gefeliciteerd met dit grote wonder.

Nieuwe leerling
Op 4 februari is Chaela van der Meer 4 jaar geworden. Zij is
inmiddels bij ons op school begonnen. Van harte welkom! En
we hopen dat je een hele leuke tijd hebt op de Sjaloomschool

Voorleesontbijt
Vrijdag 31 januari heeft groep 1 en 2 meegedaan aan het
voorleesontbijt. We zijn zelfs met een stukje in ‘de Wiezer’
gekomen. Wim van Ginkel, directeur-bestuurder van onze
vereniging en opa van Wilhelm uit groep 1, las een
prentenboek voor. Wilt u het stukje terug lezen? Kijk dan op
www.dewiezer.nl

Graag willen we bekend maken hoeveel de verkoop van de
eigen gemaakte kerstkaarten opgebracht heeft. Na aftrek van
de drukkosten blijft er het mooie bedrag van 895 euro over.
De helft hiervan komt ten goede aan het door ons gekozen
goede doel; Knowledge For Children
www.knowledgeforchildren.org. De andere helft komt ten
goede aan school. We zullen een mooi doel gaan zoeken,
zodat het geld ten goede komt aan de kinderen van de
Sjaloomschool. Daarbij wordt ook het geld meegenomen dat
is opgehaald tijdens de Doekoe-actie van de Supercoop.

Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag vond in de bibliotheek in Wierden de
jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. Hanna Ippel uit groep 8
vertegenwoordigde onze school. Ze heeft het heel erg goed
gedaan! Om een indruk te krijgen van hoe het ging tijdens
deze middag, kunt u hier het filmpje bekijken.

Oproep Ouderraad
Cito eindtoets groep 8
Dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari 2014 zal
groep 8 de Cito eindtoets gaan maken. De definitieve
adviezen zijn inmiddels gegeven aan de leerlingen en ouders.
We wensen jullie veel succes toe!
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De ouderraad (OR) is nog op zoek naar enthousiaste
personen die de groep wil komen versterken. Als OR zijn we
actief bij tal van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de
kerstviering, het paasetentje,de fietspuzzeltocht,
schoolfeestdag etc. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Antoinette Kortenhoeven (tel. 578160).
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Belangrijke data

Zoals u wellicht weet, bestaat onderwijs al lang niet meer uit
alleen het leren uit boeken. Steeds meer en vaker worden er
computers ingezet om kinderen te laten leren. Ons netwerk
en onze computers zijn aan vervanging toe. Na een zoektocht
hebben we een keuze gemaakt voor een combinatie van
vaste computers, laptops en zelfs I-pads. In de week voor de
voorjaarsvakantie zal het nieuwe computersysteem worden
aangelegd. Dan kunnen we na de vakantie starten met het
gebruik van de nieuwe materialen. Op deze manier zijn we
weer helemaal up-to-date en zelfs klaar voor de toekomst.

10 feb.:
11 feb.:
12 feb.:
13 feb.:
19 feb.:
20 feb.:
21 feb.:
24 feb.:
3 mrt.:
10 mrt.:

Gebedsgroep om 13.30 uur in de school
Cito eindtoets groep 8
Cito eindtoets groep 8
Cito eindtoets groep 8
Contactavond gr 1 t/m 7
Contactavond gr 1 t/m 7
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Weer naar school
Ouderavond dyslexie

Koffieochtenden
Het contact met u als ouders vinden we belangrijk. Onze
school is niet alleen een plek waar kinderen les krijgen. Het is
ook een plaats van ontmoeting tussen ouders, kinderen en
leerkrachten. Juist aan deze ontmoeting willen we een extra
impuls geven door koffie ochtenden te organiseren. We
vinden het fijn en belangrijk om u in een ongedwongen sfeer
te spreken en van gedachten te wisselen. En natuurlijk gaat
dat het best met een kop koffie of thee. Zo hebben we de
kans om over alledaagse dingen te praten, maar ook over
schoolse zaken die u wellicht bezig houden. Hierbij bent u
allen van harte uitgenodigd op onderstaande maandagen en
donderdagen tussen 8.30 en 9.15 uur. Meester Dannis
schenkt de koffie. Wanneer u jongere niet schoolgaande
kinderen heeft, neemt u die gerust mee. Voor hen richten we
een speelhoekje in. Noteert u de volgende data in uw
agenda; donderdag 6 maart, maandag 7 april, donderdag 8
mei en maandag 26 mei. Graag tot dan!
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