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Gewoon beginnen
Als we nu eens beginnen met
een vriendelijk woord
een glimlach
een arm om de schouder
een gedachte aan elkaar.
Als we nu eens doorgaan met
een positief woord
een belonend gebaar
een aardige knipoog
een moment van aandacht.
Als we ons nu eens voornemen om
positief over elkaar te denken
elkaar als Gods wezen te zien
te begrijpen dat we niet elkaars bezit zijn
te erkennen dat iedereen een geschenk is.
Wat een prachtig jaar ligt er dan voor ons
en wat een mooie week
een schitterende dag
een heerlijk moment.
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Lief en leed
Tijdens de kerstvakantie is juf Wies ongelukkig gevallen. Haar
heup en elleboog bleken gebroken te zijn. Beide breuken zijn
gecompliceerd. Haar elleboog moet nu 6 weken in het gips
blijven, pas na deze periode kan de revalidatie van de heup
starten. Momenteel verblijft juf Wies in residentie de AA in
Wierden, waar zij verpleegd en verzorgd wordt.
Haar adres is:
Almelosestraat 44
7642 GP Wierden
Juf Sanne Brunink geeft nu les in groep 3 / 4. Verderop in de
nieuwsbrief vertelt zij wat meer over zichzelf.
Meester John is in de kerstvakantie behandeld door de
kaakchirurg. Er is een verstandskies verwijderd. Nu kunnen
over een week de bestralingen beginnen. Meester John zal
33 keer naar Enschede moeten, 5 keer per week. Wanneer hij
zich redelijk goed voelt, zal hij regelmatig op school aanwezig
zijn. Juf Liseth zal deze periode les blijven geven in groep 8.
Ook zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Wij leven heel erg mee met onze collega’s en hopen dat het
herstel van beiden voorspoedig mag verlopen!

Als we daar nu eens mee beginnen.
Voor iedereen een heel fijn jaar toegewenst!
Tekst naar Chris Lindhout

Luizencontrole
Afgelopen maandag zijn alle leerlingen van school weer
gecontroleerd op luizen, gelukkig zijn we vrij van luizen!

Nieuwjaarswensen
Het was goed elkaar te ontmoeten op het schoolplein
afgelopen maandag! Veel ouders en kinderen hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt elkaar het beste te wensen
voor het jaar 2015.
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Gebedsgroep
Maandag 12 januari komt de gebedsgroep weer bijeen in
school. Vanaf half 2 bent u van harte welkom om mee te
bidden.
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Themaweek
In de week van 19 t/m 23 januari is er weer de jaarlijkse
themaweek van school en kerk. Hierover ontvangt u
komende week informatie. Alvast goed om te weten; op
zondag 25 januari is er in elke Wierdense kerk een
bijbehorende kerkdienst.

Screening
Vanaf maandag 19 januari vinden in de groepen 1 t/m 8 de
Cito toetsen plaats. Zo volgen we nauwkeurig de voortgang
van elk kind. Tijdens de 10 minutengesprekken in februari
worden de resultaten van uw kind met u besproken.

Emailadressen
We merken dat er veel gezinnen zijn met een nieuw
emailadres. Houdt u even in de gaten of alles goed gaat met
het versturen van de nieuwsbrief? Daarnaast willen we
vragen of de gezinnen die nog niets hebben doorgegeven en
toch een ander emailadres hebben, dit nog te doen.
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Even voorstellen: Juf Sanne
Misschien heeft u mij deze
week al zien lopen? Dat kan
heel goed kloppen.
Mijn naam is Sanne Brunink en
ik ben 25 jaar. Ik woon in
Wierden samen met mijn
aanstaande man Jan. Ik ben
sinds april 2011 afgestudeerd aan de PABO. Vanaf september
2012 ben ik werkzaam geweest in Westerhaar, op CBS De
Fontein. Op de vrijdagen zal ik daar nog steeds werkzaam
zijn. In mijn vrije tijd heb ik jaren gekorfbald, maar hier ben ik
sinds de zomervakantie mee gestopt om tijd te maken voor
andere hobby’s en leuke dingen. Een grote hobby van mij is
wintersporten. In de voorjaarsvakantie ga ik jaarlijks naar
Oostenrijk om daar te skiën en te snowboarden. Verder heb
ik ook een tijdje skilessen gegeven in Deurningen.
Ik vind het ook gezellig om leuke dingen te doen met
vriendinnen. Ik hoop een fijne tijd te hebben op de
Sjaloomschool, maar dat gaat vast en zeker goed komen!
Heeft u vragen, kom gerust langs!

Even voorstellen: Juf Liseth
Mijn naam is Liseth ten Brinke en ik
ben 26 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit
Ermelo maar ben voor mijn relatie
met mijn partner Jan-Bart vier jaar
geleden verhuisd naar Almelo. Sinds
die tijd sta ik met veel plezier als
(inval)juf voor de klas. O.a. In
Vriezenveen, Almelo, Aadorp en op dit moment in Wierden.
Mijn hobby's zijn wandelen, winkelen en lezen. Ook ben ik lid
bij I.J.K. Power waar ik naast het zingen, binnenkort ook het
voorzitterschap op mij zal nemen. Ik heb het erg naar mijn zin
op de Sjaloomschool en ik hoop dat uw kind een fijne tijd
heeft bij mij in de groep.
Graag tot ziens!
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Opgave nieuwe leerlingen
Binnenkort houden we weer onze open dagen. Op vrijdag
30 januari is de school open van 10.00 tot 12.00 uur en op
zaterdag 31 januari is er gelegenheid om te kijken van 10.00
tot 13.00 uur.
Kent u mensen in uw omgeving met jonge kinderen? Vertel
ze over de Sjaloomschool en nodig ze uit om te komen kijken.
U bent immers onze ambassadeurs!
We merken dat ouders steeds later hun kind(eren) opgeven.
Hierdoor is het moeilijk in te schatten hoe groot de groepen
worden. U mag uw kind al opgeven in het kalenderjaar dat
hij/zij 3 jaar wordt. Opgaveformulieren zijn op te halen op
school bij juf Diny of juf Saskia.
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Belangrijke data
12 jan.:
12 jan.:
19 jan.:
19 jan.:
19 jan.:
25 jan.:

Weekopening
Gebedsgroep om 13.30 uur
Vrije middag leerlingen gr. 0, 1 en 2
Start screening
Start themaweek school en kerk
Themadienst in de kerk
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