9 januari 2014
Beste wensen
Het jaar 2014 is inmiddels begonnen. De kerstvakantie ligt
weer achter ons. Het team van de Sjaloomschool wil u het
beste toewensen voor het aankomende jaar. We willen er
graag samen met alle kinderen en met u als ouders /
verzorgers een mooi jaar van maken!
Zoals u gemerkt heeft, is het nieuwjaarswensen op het plein
niet doorgegaan. We wensen de fam. Flikweert veel sterkte
toe voor de komende tijd.

Nieuwe leerlingen
Het nieuwe jaar heeft ervoor gezorgd dat er ook nieuwe
leerlingen op school zijn gekomen. In groep 1 zijn Joas
Oosterhuis, Marli Dreierink en Lieke Schipper deze week
gestart. Van harte welkom op de Sjaloomschool! We wensen
jullie veel plezier toe.

Afscheid
Als school hebben we afscheid genomen van Daan en Floris
Willems. We wensen jullie een goede tijd toe op de
Immanuelschool. Tevens bedanken we Swanine Willems voor
haar bijdrage in de Ouderraad.
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Personeel
Voor de kerstvakantie heeft juf Miriam afscheid genomen van
groep 1. Juf Miriam zullen we nog wel tegenkomen in groep
7. Vanaf nu werkt juf Marianne op donderdag en
vrijdagmorgen in groep 1. In groep 2 is Henriet Wolterink
begonnen aan haar LIO-stage. Zij geeft les op maandag,
dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is juf José er.
Ook is Bertine Lohuis begonnen aan haar LIO-stage. Zij geeft
les in groep 4 op maandag, dinsdag en woensdag. Op
donderdag en vrijdag staat juf Jenny voor de klas.
Heel veel succes met jullie LIO-stage!

Groep 1 en 2 naar Drokje
Afgelopen dinsdagmiddag hebben de kinderen van groep 1
een bezoek aan Galerie en kunstatelier Drokje gebracht. De
kinderen van groep 2 waren donderdag middag aan de beurt.
We werden ontvangen door Fieke Bosveld, volgens de
kinderen een echte kunstenaar. We mochten meteen in het
atelier aan de slag en hebben een mooie afdruk gemaakt. We
voelden ons zelf ook echte kunstenaars. Daarna mochten we
even rondkijken in de beeldentuin. We gingen op zoek naar
het mooiste beeld. Het waren twee mooie middagen met
dank aan de ouders die ons er naar toe brachten en hebben
geholpen.
Kijkt u voor foto’s op de website? www.sjaloomschool.com

Geboren
Vlak voor de kerstvakantie is er een jongen geboren bij de
familie Mik. Zijn zus Marissa zit bij ons in groep 6. Van harte
gefeliciteerd met de geboorte van Fabian.

Veiligheid rondom school
We merken dat er bij school regelmatig geparkeerd wordt
langs de gele streep. Wilt u er aan denken dat hier niet
geparkeerd mag worden? Het gaat tenslotte om de veiligheid
van de kinderen!
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Ouderavond dyslexie
Er is een nieuwe datum voor de ouderavond rondom het
onderwerp dyslexie gepland. De datum is maandag
10 maart 2014. Vanaf 19.00 uur is de school open en is er tijd
voor koffie/ thee. Om 19.30 uur gaat de voorlichting van
start. Henk Wetering is dyslexiebehandelaar en zal de inhoud
van de avond verzorgen. U bent van harte welkom!

Informatie vanuit de schoolvereniging
In de bijlage treft u informatie aan van de schoolvereniging.
Het gaat om een vacature binnen het huidige schoolbestuur.

Open Huis dagen
Op vrijdagmorgen 24 januari en zaterdagmorgen 25 januari is
er Open Huis op de Sjaloomschool. In de scholenkrant, die
huis aan huis bezorgd is, hebt u al informatie over de
Sjaloomschool kunnen lezen, ook zal er nog een flyer huis aan
huis bezorgd worden. Kent u mensen in uw omgeving, die op
zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren), vertel ze
dan graag over de Sjaloom! Natuurlijk is er ook op andere
momenten tijd voor een rondleiding of opgave van nieuwe
leerlingen. Hebt u zelf kinderen, die dit kalenderjaar 3 jaar
worden, dan vragen we u een inschrijfformulier te halen bij
juf Diny.

Belangrijke data
Tevredenheidspeiling onder ouders
Eens in de 4 jaar worden ouders gevraagd om deel te nemen
aan de tevredenheidspeiling. Deze vragenlijst gaat over onze
school. De vragenlijst zal digitaal worden verstuurd naar alle
gezinnen en dit zal vanaf 20 januari gebeuren. U kunt dus een
mailtje verwachten en we willen u verzoeken om deze
vragenlijst in te vullen.

13 jan.:
13 jan.:
20 jan.:
23 jan.:
24 jan.:
25 jan.:

Weekopening
Gebedsgroep om 13.30 uur
Start Themaweek
Open lesdag Passie groep 8
Open Huis ( 10.00 – 12.00 uur)
Open Huis ( 10.00 – 13.00 uur)

Themaweek school en kerk
In de week van 20 t/m 26 januari 2014 zijn de PC scholen in
Wierden en Hoge Hexel weer bezig met een gezamenlijk
themaproject. Het thema dit jaar is: ‘Reken maar.’
In de themaweek worden er verschillende Bijbelverhalen
verteld en werkjes gemaakt. Verder zullen de leerlingen van
groep 7 een bezoek brengen aan een van de kerken. De week
wordt afgesloten met een kerkdienst op zondagmorgen 26
januari 2014. Alle Wierdense kerken doen hieraan mee.
Er is ook een financieel project aan deze themaweek
gekoppeld. Dit jaar is er gekozen voor het Kenia project van
Rick en Tamara Buijse.
Aan het begin van de themaweek ontvangt u een brief met
nog meer informatie over de themaweek.
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