20 november 2015
Roerige tijd in de wereld
De wereld staat op zijn kop en dat is moeilijk!
De gebeurtenissen in Parijs gaan niet aan ons voorbij. Ook op
school zijn de kinderen bezig met de aanslagen in Parijs en de
terreurdreiging. Afgelopen maandag hebben we, net als de
rest van Europa, een minuut stilte gehouden. Vanuit de
Vreedzame School zijn er lessen ontwikkeld om op een goede
manier hier met kinderen over te praten. Daarnaast mogen
we weten dat God ons altijd ziet, ook in onze vragen.
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,

Welkom en afscheid
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Contactavonden
De eerste contactavonden hebben vorige week
plaatsgevonden. Het is altijd goed om samen over uw
kind(eren) te praten. We zijn dan ook blij met alle
betrokkenheid. Mochten er nog vragen zijn of andere zaken,
u kunt de leerkracht altijd even aanschieten na 12 uur en na
half 4.

Schoolontbijt gr 7 en 8
Vorige week hebben gr7 en gr8 een lekker schoolontbijt
gehad. Niet met een wit broodje met hagelslag, maar met
bruinbrood met komkommer. Het is
niet alleen gezond maar ook gezellig!
Het liefst doen we dit elke dag!
Sommige kinderen eten ‘s ochtends
helemaal niet. Dat willen we
voorkomen. We eten met de schijf
van vijf.
Iris en Sanne uit groep 7

Aankomende week zijn Isilde Pot en Jasmijn Pijffers jarig.
Jullie worden 4 jaar, dus jullie mogen starten op de
Sjaloomschool! Heel veel plezier toegewenst bij ons in
groep 1.

Culturele voorstelling gr 6, 7 en 8
Helaas moeten we ook afscheid nemen van een aantal
leerlingen. Dani Braakman uit groep 3 gaat verhuizen naar
Hengelo. Zijn nieuwe school heet de Titus Brandsmaschool.
De familie Thaik Sarsab gaan verhuizen naar Almelo. Vanaf
volgende week gaan Mariam (groep 5) en Masis (groep 7)
beginnen op hun nieuwe school, de Zegge. We wensen jullie
heel veel plezier en succes toe op jullie nieuwe school!

De leerlingen van groep 6 tot en met 8 hadden maandag een
culturele dag. Ze hebben zumba een Afrikaanse dans en
streetdance geleerd en het was heel leuk. Daarna gingen ze
optreden in het Dikken. Het was een geweldige show. Er
deden 8 scholen mee. Er waren veel mensen aan het kijken.
Het was heel mooi om te zien. Alle scholen hadden een leuke,
verschillende dans. Wij vonden het ook heel leuk. Toen
fietsten we samen met de juf Liseth terug naar school.
Groetjes Anouk en Ruben (groep 6)

Rommelpiet op school
De rommelpiet was bij ons op school in groep 1, 2 en 3.
De kinderen waren helemaal verbaasd! Voor beelden uit
groep 3, klik hier!
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Kidspraise met Rinon
Wat waren we met veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s en
andere bekenden. Het was een gezellige boel tijdens de
kidspraise afgelopen woensdag. Voor een filmpje, klik hier.

Fietsencontrole
Woensdag 18 november werden alle fietsen gecontroleerd.
De fietsen die zijn goedgekeurd hebben een check gekregen.
Mochten er nog onderdelen zijn die verbeterd moeten
worden, dan moet dat thuis gebeuren. Nu het buiten laat
licht wordt, is het belangrijk dat onze kinderen goed verlicht
de weg op gaan!
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Niet te vroeg!
We merken dat er kinderen zijn die erg vroeg op school
komen. Sommige kinderen zijn al om 8.05 uur op het plein,
terwijl er vanaf 8.15 uur toezicht is op het plein. Soms is het
zeer slecht en staan de kinderen vanaf 8.05 uur al in de
regen. We willen u als ouders/verzorgers vragen de kinderen
niet te vroeg van huis te laten gaan, vooral niet met dit
donkere weer.

Even voorstellen
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Contactavonden groep 8
Woensdag 25 en donderdag 26 november worden de
gesprekken over het voortgezet onderwijs gehouden in
groep 8. De uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen.

Schoolmaatschappelijk werk
Aankomende donderdag is Sjoertje weer aanwezig van het
schoolgericht maatschappelijk werk. Ze houdt van 11 tot
12 uur spreekuur, dus mocht u vragen hebben, dan bent u
welkom.

Sinterklaasfeest
Vrijdag 4 december hopen we Sinterklaas te mogen
begroeten met zijn pieten. Het is ieder jaar weer spannend of
hij onze Sjaloomschool wel weet te vinden. Denkt u eraan dat
de gewone tijden voor een schooldag
gelden? Groep 5 t/m 8 heeft ’s middags
dus gewoon school. We maken er een
mooie dag van met de kinderen. Natuurlijk
ben u als ouders/verzorgers ook welkom om Sinterklaas
binnen te halen deze morgen. Tot half 10 duren de
festiviteiten in de hal van onze school.
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Een paar weken geleden ben ik begonnen met mijn stage op
de Sjaloomschool. In deze nieuwsbrief wil ik me aan u
voorstellen. Mijn naam is Margreet Nijenhuis. Ik ben 21 jaar
en woon in Vriezenveen.
Nadat ik mijn diploma als onderwijsassistent heb gehaald,
ben ik begonnen aan de opleiding leraar basisonderwijs. Deze
opleiding volg ik op Viaa in Zwolle.
Inmiddels zit ik in het derde jaar van
deze opleiding.
Als specialisatie heb ik voor de
onderbouw gekozen en daar zal ik in
mijn stage ook te zien zijn. Elke
maandag zal ik stage lopen in groep 1,
maar in de loop van het jaar zal dit
worden opgebouwd.
Naast het onderwijs ben ik actief binnen de kerk en vind ik
het ook geweldig om te fotograferen.
Ik kijk uit naar een mooi en leerzaam jaar!
Vriendelijke groeten, Margreet Nijenhuis

www.sjaloomschool.com

20 november 2015
De Vreedzame School
Afgelopen week zijn we begonnen met blok 3 van
de Vreedzame School. Het onderwerp is ‘We hebben oor
voor elkaar’. In de lessen gaat het over communicatie; praten
met elkaar i.p.v. over elkaar. In de bijlage kunt u er alles over
lezen!

Klassennieuws
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Belangrijke data
25 nov.: Contactavond ouders groep 8
26 nov.: Contactavond ouders groep 8
26 nov.: Inloop schoolmaatschappelijk werk van 11-12 uur
30 nov.: Weekopening
4 dec.: Sinterklaasfeest op school
4 dec.: Klassennieuws via de mail
9 dec.: Ouderpanelavond op uitnodiging
10 dec.: Inloop Alles-in-1 om 15.30 uur

Binnenkort kunt u het klassennieuws weer verwachten. In
eerste instantie wilden we dit op 1 december doen, maar
i.v.m. het Sinterklaasfeest komt het klassennieuws op
4 december. Dan kunnen er ook beelden van deze leuke dag
bij in.

Zending
Vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie sparen we
iedere maandag voor een goed doel. We zijn aan het sparen
voor Muskatlon. Deze organisatie zet zich in tegen
mensenhandel. Er wordt een sportief evenement
georganiseerd in Griekenland/Bulgarije. Er doen ook 2
bekenden mee van onze school. Dorien Oosterhuis (moeder
van Joas uit groep 3) en Jeanet Berkhof (moeder van Ezri en
Simon) zetten zich in voor dit doel. Ze komen op maandag
30 november er iets over vertellen tijdens de weekopening.
De zending wordt (zoals altijd) van harte bij u aanbevolen!

Schoolfruit week 48
Aankomende week delen we de volgende producten uit aan
onze kinderen:
Dinsdag
Mandarijn
Woensdag
Snacktomaten
Donderdag
Peer
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