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Nieuwe touchscreens

We zijn volop bezig met ons
adventsproject ‘Woorden in de
nacht’. Het is een donkere
periode waarbij we iedere week
een extra licht aansteken.
Inmiddels is het eerste advent
en schijnt er een lichtje in alle klassen.

Deze week was het in meerdere opzichten een drukte van
belang bij ons op school. Een aantal mannen is druk bezig
geweest om in alle groepen een nieuw touchscreen op te
hangen. Het is even wennen om er mee te werken, maar we
zijn weer klaar voor de toekomst! In groep 1 en 2 kunnen we
gebruik maken van een verrijdbaar exemplaar. Fijn dat het zo
kan!

Licht kan ook op een andere manier schijnen. Daar heeft
groep 4 een heel mooi filmpje van gemaakt. Vorige week
maandag was de weekopening en zij hebben het thema
uitgelegd. U kunt het filmpje bekijken door hier te klikken.
En dan nog even dit bijzondere moment. Vanmorgen was de
lucht wat gelig en op dat moment verscheen er een volledige
regenboog boven onze Sjaloomschool. Al is het nog zo
donker, God laat ons weten dat Hij er altijd voor ons is! Een
kippenvel moment..

Kerstviering onderbouw in de hal
Dit jaar vieren de kinderen van de onderbouw samen met
hun ouders/verzorgers het kerstfeest in de hal van de school.
We doen dit op woensdag 20 december, de avond begint om
19.00 uur. Alleen ouders/verzorgers zijn welkom i.v.m. het
aantal personen dat we in de hal mogen hebben van de
brandweer. Er komt nog een officiële uitnodiging voor de
kinderen van groep 1 t/m 4.

Kerstviering bovenbouw
Sinterklaas
Wat was het weer een prachtige dag, afgelopen dinsdag.
Sinterklaas kwam bij ons op school met de boot. Niet
helemaal natuurlijk, maar de boot stond op een trailer,
anders kon hij onze school niet bereiken. Nadat hij alle
klassen een bezoekje had gebracht, is hij weer vertrokken
naar Spanje. Volgend jaar hopen we hem weer te begroeten.
Voor beelden van deze gezellige morgen, klik hier.
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De leerlingen uit groep 5 t/m 8 vieren het kerstfeest in de
klas. We doen dit op donderdag 21 december. We hopen op
mooie vieringen met elkaar.

Herinnering ouderbijdrage
Begin oktober hebben alle gezinnen een verzoek gekregen
om de ouderbijdrage te betalen. Mocht u dit nog niet hebben
gedaan, zou u dit dan z.s.m. willen doen? We betalen van dit
geld alle activiteiten voor onze kinderen.
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Speeltoestel

Schoolfruit week 50

We zijn er al een tijdje mee bezig: ons nieuwe speeltoestel op
het kleuterplein. Na een succesvolle fair tijdens de
schoolfeestdag en na de veiling kunnen we zeggen dat er
genoeg geld is binnengehaald. Met alleen deze activiteiten
hadden we het niet gered. De vereniging SMDB stelt een
bedrag beschikbaar, de ouderraad doet een forse bijdrage en
de ouders van groep 8 van vorig jaar hebben ook een duit in
het zakje gedaan. Er was nog geld over van de
afscheidsavond.
We zijn enorm blij met dit geld en alles bij elkaar maakt dat
er een mooi speeltoestel zal worden geplaatst in de 2e week
van januari (zoals het er nu uit ziet). Het huidige speeltoestel
is al weggehaald, omdat deze was verkocht. De kleuters
mogen nu op het grote plein spelen onder het klimrek en ze
gymmen wat vaker binnen. Op die manier proberen we de
tijd te overbruggen. Hieronder kunt u een eerste indruk zien
van het gekozen speeltoestel. De kleuren worden nog iets
aangepast. We zijn er heel blij mee!

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan
onze kinderen:
Woensdag:
waspeen
Donderdag:
appel
Vrijdag:
pomelo

Belangrijke data
14 dec.:
20 dec.:
21 dec.:
22 dec.:
8 jan.:
8 jan.:
9 jan.:
18 jan.:

Gebedsgroep om 13.15 uur
Kerstviering onderbouw om 19.00 uur
Kerstviering bovenbouw in de klas
Start Kerstvakantie om 12.00 uur
Weer naar school
Nieuwjaar wensen op het plein om 8.30 uur
Inloop Alles-in-1 van 15.15 tot 16.00 uur
Schoonmaakavond om 19.30 uur

Peuterspeelzaal
Vanaf 1 januari 2018 gaat er veel veranderen voor de
peuterspeelzalen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u
informatie vinden waarin meer uitleg staat.

Schoonmaakavond
Donderdag 18 januari 2018 zal de eerste schoonmaakavond
van dit schooljaar plaatsvinden. In de komende week zult u
de indeling per mail ontvangen. Kunt u niet, dan is het
mogelijk onderling te ruilen.
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