3 februari 2017
Welkom
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Luizencontrole

Inmiddels zijn de kinderen van groep 0 al een week geleden
begonnen. Na de voorjaarsvakantie komen er nog meer
kinderen bij. Raiden van Delden en Job Schipper worden bijna
4 jaar en mogen de komende periode proef komen draaien.
Welkom allebei en heel veel plezier bij ons op de
Sjaloomschool.

Schaatsen
Vrijdag 27 januari kon het nog nét! De kinderen van groep
5 t/m 8 mochten naar de schaatsbaan van Wierden om daar
heerlijk te gaan schaatsen. Een aantal kinderen uit groep 3 en
4 mochten ook mee om mee te doen aan het
schoolschaatstoernooi. De kinderen die daar niet aan
meededen, konden een Elftedentochtparcours schaatsen. De
schaatsvereniging heeft het top geregeld met als afsluiter nog
een beker warme chocolademelk en iets lekkers. Voor een
filmpje van de leuke ochtend, klik hier.

We merken dat er veel onderwijstijd verloren gaat aan de
luizencontroles. Daarnaast is de inzet van de luizenouders
buitengewoon groot. Gemiddeld komen ze eens per 2 weken
op school om alle kinderen te controleren. Na overleg
hebben we er voor gekozen om de reguliere controles te
handhaven. Deze vinden meestal de maandag na een
vakantie plaats. Mochten er tussentijds meldingen komen
van kinderen die luizen hebben, dan zullen die groepen
opnieuw worden gecontroleerd. De hercontrole na 10 dagen
zullen we niet uitvoeren. We verwachten dat u dit als
ouders/verzorgers thuis doet, zodat verdere verspreiding
wordt voorkomen. Na een luizencontrole wordt er een mail
gestuurd om aan te geven of uw kind wel of geen luizen
heeft. Houd dus uw mail op die dagen goed in de gaten!
Maandag 6 februari zal de volgende luizencontrole zijn.

Contactavonden
Voorleeswedstrijd gemeente Wierden
Afgelopen woensdag heeft Vincent van Bart onze school
vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd van de
gemeente Wierden. Hij heeft het top gedaan! Iemand anders
mag door naar de volgende ronde, maar wij zijn heel trots op
je!

De uitnodiging voor de contactavonden van woensdag
15 februari en donderdag 16 februari kunt u uiterlijk
woensdag 8 februari verwachten via de mail. Mocht u een
voorkeur hebben, dan kunt u de desbetreffende leerkracht
via de mail op de hoogte brengen. Groep 0 en groep 8 doen
niet mee met deze ronde. Groep 0 zal aan het eind van het
schooljaar tijdens de contactavonden wel meedoen. Dan is er
meer te zeggen over hoe het gaat dan nu. Groep 8 houdt de
voortgangsgesprekken op dinsdag 7 februari. Een uitnodiging
hiervoor is al verstuurd.

Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Donderdag 9 februari zijn alle leerlingen de hele dag vrij
i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.
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Start voorjaarsvakantie
Op vrijdag 17 februari start de voorjaarsvakantie om
15.15 uur. ’s Middags gaan de kinderen dus gewoon naar
school.

Nog een keer goed nieuws!
Pas geleden kwam ook juf Liseth met goed nieuws op school.
Als alles goed mag gaan, verwachten juf Liseth en Jan-Bart in
de zomervakantie gezinsuitbreiding. Ze is halverwege
augustus uitgerekend en gelukkig gaat alles tot nu toe goed.
Zoals het er nu naar uit ziet, zal juf het schooljaar bijna
afmaken met groep 8. De laatste schoolweek zal juf Elly dan
voor haar rekening nemen. Natuurlijk wel onder voorbehoud
dat alles goed mag gaan. Van harte gefeliciteerd en een hele
goede zwangerschap toegewenst!

Belangrijke data
6 feb.:
7 feb.:
7 feb.:
8 feb.:
9 feb.:
13 feb.:
15 feb.:
16 feb.:
16 feb.:
16 feb.:
17 feb.:
27 feb.:

Luizencontrole om 8.30 uur
MR-vergadering
Contactavond groep 8
Schoolschaaktoernooi vanaf 14.00 uur, H-Kapel
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Weekopening
Contactavond groep 1 t/m 7
Schoolgericht maatschappelijk werk aanwezig
Gebedsgroep om 13.15 uur
Contactavond groep 1 t/m 7
Rapporten mee, om 15.15 uur voorjaarsvakantie
Weer naar school

Op tijd op school zijn
We merken dat er veel kinderen zijn die te laat op school
komen. Bij de eerste bel om 8.25 uur mogen de kinderen
naar binnen. Wanneer de tweede bel gaat (om 8.30 uur)
verwachten we dat alle kinderen binnen zijn. Wilt u hier op
letten?

Schoolfruit week 6
Aankomende week delen we de volgende producten uit aan
onze kinderen:
Dinsdag
Galia meloen
Woensdag
Navelina sinaasappel
Donderdag
Jonagold appel
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