16 oktober 2015
Vooruit, blik terug!
Eens liep daar Jakob,
hij was op de vlucht.
’s Nachts ging hij slapen
in de open lucht.
En in zijn droom
was God het Die hem zei:
‘Ik zal je zegenen.
Ik ben je steeds nabij!’
Na vele jaren
hoort hij dat God zegt:
‘Bouw Mij een altaar
en dien Mij nu echt!’
Jakob gaat danken,
God is altijd trouw.
Blik eens terug, dank God
Hij zorgt voor mij en jou.
Melodie: ‘k Stel mijn vertrouwen, Themalied Dankdag
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek met het thema ‘Raar maar waar’ is
inmiddels ten einde, maar wat hebben we een leuke week
gehad! In verschillende groepen stonden boeken centraal en
werden er zelfs echte proefjes gedaan. Zo kwam groep 1 er
achter welke materialen kunnen blijven drijven en welke
zinken.
Afgelopen woensdag werd de kleedjesmarkt gehouden. Het
was weer een drukte van belang. Mooi om te zien dat vele
boeken een nieuwe eigenaar hebben gevonden. Voor een
filmpje van de kleedjesmarkt, klik hier.

Inloop Alles-in-1
Het was dinsdag tijdens de inloop gezellig druk in de school.
De kinderen uit groep 4 t/m 8 konden hun werk laten zien
aan ouders en andere bekenden. Mooi om te zien dat daar
veel mensen op af komen! De volgende inloop is donderdag
10 december.

Welkom
Afgelopen week is Imke Eeftink 4 jaar geworden en dat
betekent dat je mag beginnen op de Sjaloomschool. Van
harte welkom en we wensen je veel plezier toe!

Herfstvakantie
De herfstvakantie staat op het punt van beginnen. De eerste
periode zit er alweer op en de tijd vliegt voorbij! Maandag
26 oktober beginnen we weer. We wensen iedereen een fijne
week toe!

Handbaltoernooi groep 8
We hebben meegedaan aan het handbaltoernooi op
woensdag 7 oktober. Het was erg leuk en we deden alles heel
sportief. De jongens zijn helaas laatste geworden en de
meisjes 4e. Dat hadden we niet verwacht. We mochten zelfs
spelen in de kruisfinale tegen de Mariaschool, maar daar
hebben we van verloren.
We werden alle wedstrijden goed en gezellig aangemoedigd
door de klas en door ouders.
Groetjes van Marissa, Rachel, Iris en Saphira
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Pyjamaparty in groep 1
Donderdag 29 oktober zal groep 1 een pyjamaparty
organiseren. Om 18.30 uur zijn alle kinderen welkom in
pyjama. Het feest wordt gehouden ter introductie van het
spel- en boekenplan. Ouders hebben inmiddels een brief
ontvangen.
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16 oktober 2015
Sunte Mart’n en vrije dag
Maandag 2 november zijn alle kinderen vrij i.v.m. de Sint
Maartenmarkt in Wierden. De dag erna, dinsdag 3
november, zijn ook alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van
de leerkrachten.

Dankdag
Woensdag 4 november mogen we Dankdag met elkaar
vieren. Zoals ieder jaar staat er een thema centraal en het
thema is dit keer ‘Vooruit, blik terug’. Groep 1 t/m 4 zal
Dankdag samen vieren in de hal van de school. Groep 5 t/m 8
gaan naar de Dorpskerk. We zijn nog op zoek naar ouders die
bij onze kinderen willen zitten tijdens de dienst. Dit mag u via
de mail doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
We beginnen deze dag gewoon om 8.30 uur op school om
vervolgens rond 9.10 uur richting de Dorpskerk te gaan per
fiets. U mag op school aansluiten of bij de Dorpskerk op ons
wachten. Denkt u aan het meegeven van collectegeld?
U hoeft de kinderen geen pepermuntjes o.i.d. mee te geven,
daar zorgen wij voor.
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Schoolfruit
Als school doen we mee aan het Europese project
Schoolfruit. Dat betekent dat we vanaf 2 november 3 maal
per week kosteloos fruit voor alle leerlingen ontvangen. Op
welke dagen dit zal plaatsvinden, krijgt u nog te horen. Op die
dagen dat er fruit wordt geleverd, hoeft u uw kind geen eten
mee te geven. Wel zijn we op zoek naar ouders die ons willen
helpen met het verdelen en snijden van het fruit. Na de
herfstvakantie ontvangt u hierover een brief met informatie.

Belangrijke data
19 okt.: Start herfstvakantie
26 okt.: Luizencontrole om 8.30 uur
2 nov.: Leerlingen vrij i.v.m. Sunte Mart’n
3 nov.: Leerlingen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
4 nov.: Dankdag
9 nov.: Contactavond ouder gr 1, 3 t/m 5 en 7
10 nov.: Contactavond ouder gr 1, 3 t/m 5 en 7

Contactavonden
Op maandag 9 november en dinsdag 10 november worden
de eerste contactavonden gehouden van dit schooljaar. Deze
avonden zijn voor ouders van groep 1, 3 t/m 5 en 7. De
ouders van groep 8 volgen een apart traject. De kinderen uit
groep 2 en 6 worden bezocht door de leerkracht van
desbetreffende groep. Dit is in plaats van de contactavond.
Meer informatie hierover volgt nog.
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