26 februari 2016
Biddag

Schaaktoernooi

Woensdag 7 maart staan we met de kinderen stil bij Biddag.
In de hal van de school zullen we een viering houden met als
thema ‘Rust bij de Vader’. We luisteren naar verhalen uit
Markus en de verhalen gaan over Jezus ’gebed in de hof van
Gethsémané. Daarbij zingen we passende liederen, zoals ook
Psalm 33, vers 7.
Daarnaast zitten we midden in de voorbereidingen voor
Pasen. Op woensdagavond 23 maart wordt de viering voor
de bovenbouw gehouden in de hal van de school.
De onderbouwgroepen hebben diezelfde morgen de viering
in de klas. Een uitnodiging volgt nog.

Contactavonden
Vorige week hebben we de contactavonden gehouden.
We vinden het altijd belangrijke momenten in het jaar.
Daarnaast hopen we dat u altijd de weg naar de school weet
te vinden, dus mochten er nog vragen opborrelen: Wees
welkom!

Geschenk
Afgelopen maandag werden de kinderen van groep 8 verrast
door John Reterink. Hij mocht namens boekhandel Reterink
en de gemeente
Wierden alle kinderen
het boek Oorlogswinter
gratis meegeven. Voor
de andere groepen
(vanaf groep 5) hebben
we als school het boek
aangeschaft voor de
klassenbibliotheek. Mocht u het boek ook thuis willen
hebben? Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel voor maar
€1,-. Wees er snel bij, want op = op!

.sjaloomschool.com
Sjaloomschool
Savornin Lohmanstraat 2
7642 XK Wierden

Nieuwsbrief - Schooljaar 2015 - 2016

Telefoonnr: 0546 - 572010
E-mail: info@sjaloomschool.com

Afgelopen woensdag hebben Vincent,
Luuk, Benjamin, Anne-Ruth en Kailie
meegedaan aan het schaaktoernooi.
Ze hebben als team de derde plek
weten binnen te slepen! Ontzettend
goed gedaan! We zijn trots op jullie!

Welkom groep 0!
Vandaag hebben de kinderen uit groep 0 een kijkje genomen
in de klas. Na de voorjaarsvakantie gaan ze echt starten.
We heten Moïse van der Meer, Julian van der Ziel, Hessel
Schutte, Jayden Broekman en Linde Hakvoort van harte
welkom bij ons op school. We wensen jullie veel plezier toe
bij ons op de Sjaloomschool.

Modeshow in groep 1, 2 en 3
Vanmorgen konden de kinderen genieten van een prachtige
modeshow. Er waren veel bijzondere kledingstukken te zien.
De groepen hebben de afgelopen weken gewerkt over het
thema kleding. Dit was een mooie afsluiter! Voor beelden,
klik hier.
Ook was het de laatste inloop voor de ouders van groep 3.
De kinderen hadden iets lekkers gebakken om het goed af te
sluiten. Het was een gezellige boel vanmorgen!

Vanmiddag vrij!
Vanmiddag begint de voorjaarsvakantie om
12.00 uur. Iedereen is deze middag vrij. Een goede vakantie
toegewenst! Maandag 7 maart staan de deuren van school
weer open voor iedereen.
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Culturele voorstelling groep 1 en 2
Maandag 7 maart gaan de kinderen van groep 2 naar Hoge
Hexel voor een culturele voorstelling. We zijn nog op zoek
naar vervoer! Deze groep vertrekt om 10.25 uur vanaf school.
Ook in groep 1 zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen
rijden om de kinderen op dinsdagmiddag 8 maart naar de
Kluinveenschool te brengen. We verzamelen om 13.00 uur en
we vertrekken om 13.15 uur. Mocht u beschikbaar zijn, wilt u
dit dan via de mail doorgeven aan juf José (groep 1) of juf
Sylvia (groep 2)?
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Gebedsgroep
Donderdag 10 maart komt onze gebedsgroep weer bij elkaar.
Iedere maand brengen de kinderen punten in die wij als
ouders en school verwoorden in gebed. We merken dat de
kinderen er druk mee bezig zijn en dat ze het fijn vinden om
punten aan te dragen. Gebed is altijd nodig, maar als school
en kinderen hebben we dit, juist nu, heel erg nodig. Mocht u
mee willen bidde n, in stilte of hardop, u bent welkom om
13.30 uur bij ons op school.

Ouderpanelavond
Boerderijdieren voor groep 1
In groep 1 en 2 zal na de vakantie het project lente starten.
Voor dit project zijn de kinderen van groep 1 nog op zoek
naar boerderijdieren (knuffels). En heeft iemand nog een
kleine trekker te leen? Dan zetten we die bij ons weiland dat
we samen willen gaan maken. De spullen mag u inleveren bij
juf José. U krijgt ze uiteraard weer terug!

Woensdag 16 maart wordt er weer een ouderpanelavond
gehouden. We hebben het met elkaar over de volgende
onderwerpen:
- Contacten school-ouders
- Zorg en onderwijs
- Gebouw/Plein
- Identiteit
- Pedagogisch klimaat: sfeer/regels
Bovenstaande onderwerpen zullen steeds terugkomen
tijdens de ouderpanelavonden. De betreffende gezinnen
hebben een uitnodiging gekregen. Alle gezinnen komen eens
per drie jaar aan de beurt.

Kindgesprekken
Na de voorjaarsvakantie beginnen we weer met een cyclus
kindgesprekken. Minimaal drie keer per jaar hebben de
kinderen een gesprekje met de leerkracht over hoe het gaat
op school. Deze gesprekken geven een mooie gelegenheid
om te achterhalen hoe het nu echt gaat en samen afspraken
te maken als dat nodig is. De gesprekken kunnen gaan over
de leerontwikkelingen, maar ook over de sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Meester John
Vorige week kon u al lezen dat meester was geveld door de
griep. Ondertussen kunnen we melden dat het iets beter
gaat. De griep kwam erg hard aan, omdat hij diezelfde week
een morfinepleister heeft gekregen en daarbij niets had
gegeten. Deze samenloop van omstandigheden zorgden er
voor dat het nogal heftig was de afgelopen week. Hij sterkt
nu weer wat aan. Gisteren heeft hij gehoord dat hij
waarschijnlijk 7 maart mag beginnen met de chemokuur.

Luizencontrole
Afgelopen maandag ging het goed met de luizencontrole!
We hopen dat we ook na de voorjaarsvakantie luizenvrij zijn.
Wilt u zelf de kinderen blijven controleren in de vakantie?
Op maandag 7 maart worden alle kinderen weer door de
luizenmoeders gecontroleerd.
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Adreswijzigingen
Juf Marloes is een paar weken geleden verhuisd. Haar nieuwe
adres is: De Aa 126, 7642 HG in Wierden
Ook juf Saskia gaat aankomend weekend verhuizen.
Haar tijdelijke adres is: Geskesdijk 4, 7451 RL in Holten.
Haar telefoonnummers, zoals in de kalender staan vermeld,
blijven gelijk.

Groep 1 en 0 naar school in week van Pasen
Normaal gesproken zijn groep 0 en 1 op woensdagmorgen
vrij. In de week van Pasen zal dat niet zo zijn, omdat we
donderdag en vrijdag ook al vrij zijn. Op woensdag 23 maart
gaan deze groepen dus gewoon naar school. ’s Morgens zal
de Paasviering in de klas worden gehouden en we sluiten de
ochtend af met het paasetentje. De morgen duurt gewoon
tot 12.15 uur.

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden als Sjaloomschool dat ouderbetrokkenheid
belangrijk is voor succesvol onderwijs. Daarom zien wij
ouders als partner en als informatiebron voor de
ontwikkeling van onze kinderen. Vanuit onze verschillende
posities en kijk op kinderen profiteren kind, ouders en school
van elkaars betrokkenheid en deskundigheid. Samen weten
we meer dan ieder voor zich.
Dit schooljaar willen we dit onder andere vormgeven door
1 project van Alles-in-1 samen met ouders voor te bereiden.
In groep 5 is dit al eerder in het jaar gebeurd en ook hebben
afgelopen week weer ouders bij elkaar gezeten om de
techniekprojecten voor te bereiden in groep 5-6, 7 en 8. Wat
mooi om zo samen te kijken naar ons onderwijs!
Het techniekproject zal starten na de voorjaarsvakantie en
alle groepen zullen hier bij aansluiten. De inloop wordt
gehouden op een avond en wel op donderdag 28 april van 18
tot 19 uur.
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Schoolgericht maatschappelijk werk
Sinds vorige week is Gonny
Derks namens het SGMW
aanwezig op school. Hieronder
stelt ze zich voor en legt ze uit
wat ze zoal doet:

Mijn naam is Gonny Derks en ik ben schoolmaatschappelijk
werker, verbonden aan de Sjaloomschool. De schoolgericht
maatschappelijk werker is er voor de leerlingen, de ouders en
school. Het kan zijn dat ik meedenk met een leerkracht of de
intern begeleider en hen adviezen geef. Ouders en kind zullen
mij dan niet zien.
Ook heb ik gesprekken met ouders. In die gesprekken denk ik
met ouders mee over hun vragen/probleem en mogelijke
oplossingen. Meestal zijn dit vragen over hun kind of de
opvoeding. Maar soms ook over andere dingen in het leven
zoals over relatieproblemen, stress, werk, financiën etc.
Daarnaast heb ik gesprekken met kinderen. Sommige
kinderen ervaren een probleem waarin ze zelf nog wat
moeten leren zodat hij of zij er geen last meer van heeft. Er
zijn kinderen die sociaal vaardiger willen of moeten worden.
Kinderen die dingen spannend vinden en hulp nodig hebben
hoe daarmee om te gaan zodat ze geen last meer hebben van
de spanning. Kinderen die een nare gebeurtenis zoals
bijvoorbeeld een scheiding, pesten of ziekte meegemaakt
hebben waar ze (nog) niet weten hoe ze daar mee om
kunnen gaan. Voordat ik ga praten met een kind heb ik een
gesprek met de ouder(s) en eventueel de leerkracht over hoe
zij tegen de situatie aankijken. Wat zij denken dat het kind
kan helpen. Ouders zijn dé deskundige van hun kind en zijn
voor een kind de belangrijkste supporters.
Per 2016 kan het schoolgericht maatschappelijk werk meer
uren binnen de school aanwezig zal zijn. Daarom ben ik 1x in
de 14 dagen op de donderdagochtend van 11.00 tot 12.00uur
aanwezig op de Sjaloomschool. U kunt rustig binnenlopen
tijdens de spreekuren of via de leerkracht of intern
begeleider contact opnemen.
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Schoolfruit week 10
Op dit moment is het nog niet bekend welk fruit er wordt
uitgedeeld na de vakantie. Maandag na de vakantie zullen we
dit via de mail laten weten.

Belangrijke data
7 mrt.: Weer naar school, luizencontrole om 8.30 uur
9 mrt.: Biddagviering in de hal van de school
10 mrt.: Gebedsgroep om 13.30 uur
14 mrt.: Weekopening
16 mrt.: Ouderpanelavond voor genodigde ouders
17 mrt.: Presentatie over de speeltuin GH Beensweg
23 mrt.: Groep 0 en 1 naar school i.v.m. Paasviering
23 mrt.: Paasviering onderbouw in de klassen en
paasetentje
23 mrt.: Paasviering bovenbouwgroepen in de hal om
19.00 uur
24 mrt.: Werkdag zonder leerlingen, alle lln vrij
25 mrt.: Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
28 mrt.: Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
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