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Luizencontrole

Als iemand heel gelukkig is of blij is, zeggen mensen weleens:
Hij is de koning te rijk. In de komende tijd gaan we als school
aan de slag met het project van Kind op Maandag met als
thema ‘De Koning te rijk’. We denken met de kinderen na
over vragen als ‘Waar word je gelukkig van?’ of ‘Wanneer bij
je echt een ‘rijk’ mens?’. In de Bijbelverhalen ontdekken we
dat je rijk kunt worden door dingen weg te geven. Als je
vriendelijkheid uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid, dan
worden jij en de ander daar rijker van.
In de Bijbelverhalen
ontdekken de kinderen hoe
Jezus mensen laat delen in
het koninkrijk van God. Hij
is bereid om alles te geven,
zelfs Zijn eigen leven.
Daardoor breekt een nieuw
rijkdom aan: met Pasen
vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft, God
maakt een nieuw begin.
Ook als u de school binnen komt lopen,
ziet u nieuwe schilderijen staan op de
viertafel die ons doen denken aan de 40dagen tijd. Juf Marianne zorgt steeds voor
deze prachtige canvassen. Kom gerust een
kijkje nemen!

Vorige week maandag zijn alle kinderen op de aanwezigheid
van luizen gecontroleerd. We hebben het bijna onder
controle! Wilt u thuis goed blijven controleren en kammen?
Wanneer u thuis ontdekt dat uw kind luizen heeft, wilt u dit
dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Certificering de Vreedzame School
De taart stond al klaar op
donderdag 2 maart. ’s Middags
hebben we met de kinderen
gevierd dat we een gecertificeerde
Vreedzame School zijn. Een heel
mooi ‘diploma’ na 3 jaar hard
werken, maar nu is het belangrijk
dat we met elkaar ook Vreedzaam
blijven. De nieuwsbrieven blijft u
ontvangen, maar ook zullen we de lessen blijven geven.
We vinden het belangrijk om kinderen met deze principes op
te laten groeien. Om een filmpje te bekijken van deze
feestelijke middag, klik hier.

Biddag
Even een bedankje aan alle ouders die onze kinderen hebben
begeleid tijdens de kerkdienst afgelopen woensdag. Heel fijn
dat we dit samen kunnen doen!

Welkom
In de afgelopen periode is Finn Schuttevaar bij ons op school
gestart in groep 0. Binnenkort zal Bart Janssen starten.
In groep 1 zal Justin Celik volgende week beginnen. Hij is
verhuisd en woont vanaf volgende week in Wierden.
We heten jullie allemaal van harte welkom bij ons op school
en wensen jullie een top tijd toe!
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Nederland doet, de Sjaloomschool ook!
Vandaag en morgen zijn de vrijwilligers van Nederland in de
weer om goed te doen voor elkaar. We vinden het als school
ook belangrijk om ons steentje bij te dragen. Zo hebben er 10
kinderen uit groep 7 en 8, samen met ouderen uit onze wijk,
graffiti gemaakt. De overige kinderen uit die groepen hebben
zwerfafval opgeruimd in het gebied van de Cool Nature
speeltuin. De morgen werd afgesloten met het eten van
pannenkoeken. Top dat we ons zo kunnen inzetten voor de
wijk! We organiseren deze dag in samenwerking met
stichting de Welle die sinds kort hun locatie in de wijk heeft
(G.H. Beensweg). In de toekomst zijn we van plan meer
activiteiten samen op te pakken.
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Een jaar geleden..
Aankomende woensdag, 15 maart, is het een jaar geleden
dat onze meester John overleed. Iets om bij stil te staan.
We zullen in de klassen hier over spreken en we vinden het
belangrijk dat u dit als ouders/verzorgers weet. Ook zullen we
een kaars aansteken op zijn herdenkingsplek in de school.
We leren in dit blok van de Vreedzame School dat onze
gevoelens er mogen zijn. Je hoeft ze niet weg te stoppen. Het
kan dus zijn dat uw kind met verhalen over deze dag thuis
komt.

Schoolgericht maatschappelijk werk
Culturele educatie
De komende maanden zullen alle groepen meedoen aan
culturele activiteiten die door de gemeente Wierden worden
aangeboden. Via de mail of Klasbord bent u hiervan op de
hoogte gesteld en is er meer informatie te lezen. We zoeken
nog ouders die de kinderen kunnen vervoeren. Mocht u
kunnen rijden, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van
uw kind(eren).
Even een overzichtje van wat er op het programma staat:
14 maart
10.45 uur
Groep 5-6
Notter
De voorstelling heet ‘De Vuurtoren’.
23 maart
11.00 uur
Groep 7-8
N’dal
De voorstelling heet ‘Calamity Jane’.
28 maart
13.30 uur
Groep 1-2
Notter
De voorstelling heet ‘Papierazzi”
10 april
13.30 uur
Groep 3-4
Hoge H.
De voorstelling heet ‘Toeti Froeti’.

Gonny, onze maatschappelijk werkster, zou donderdag
16 maart aanwezig zijn in de school voor een
inloopspreekuur. Deze datum wordt verzet naar 23 maart.
U kunt bij haar binnenlopen tussen 11.30 en 12.30 uur.

Ouderpanel
Woensdag 22 maart zal er weer een ouderpanelavond
worden 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 inmiddels een uitnodiging per mail ontvangen.

Schoolfruit week 11
Het volgende schoolfruit zal komende week worden
uitgedeeld:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
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Belangrijke data
14 maart:
16 maart:
17 maart:
22 maart:
22 maart:
4 april:

Voorstelling gr 5 en 6 in Notter
Gebedsgroep om 13.15 uur (verzet)
Groep 8 excursie ROVA, om 14.00 uur vrij
Boomfeestdag, groep 8
Ouderpanelavond om 20.00 uur
Studiemiddag, alle leerlingen vrij
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