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Woorden in de nacht
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Schoolbezoeken groep 8

De komende periode (adventstijd) zullen we ons bezig
houden met het thema
‘Woorden in de nacht’. Een
woord kan veel verschil
maken. Woorden kunnen
mensen blij maken, ze
kunnen hoop geven en de
angst laten verdwijnen. Maar
woorden kunnen ook pijn
doen of bang maken.

De kinderen van groep 8 zijn zich aan het voorbereiden op
volgend schooljaar. Dat is heel spannend! Met de groep
bezoeken ze deze periode een aantal voortgezet
onderwijsscholen om te kijken wat past en waar ze wellicht
naar toe willen gaan. Volgende week maandag
(27 november) wordt er een contactavond gehouden voor
deze groep. De uitnodiging is inmiddels verstuurd.

In de klassen zal het themalied worden gezongen. Iedere
week komt er een couplet bij. Ook hoort er bij iedere week
een poster. Deze poster zal te zien zijn bij onze viertafel, bij
binnenkomst van de school.

Er is enorm veel kleding ingeleverd vorige week. Maar liefst
465 kilogram. Welk bedrag daarbij hoort, is nog niet bekend.
U hoort dit zodra we meer weten. Enorm bedankt voor uw
bijdrage. Mocht u weer kleding gaan opruimen, denk dan aan
ons. Op vrijdag 1 juni 2018 komen ze opnieuw van Reshare
om de zakken op te halen. Wilt u de kleding eerder komen
brengen, dan kan dit. We bewaren ze dan in de kelder tot het
eerst volgende moment.

Inzamelingsactie Reshare

Woorden in de nacht
Als het donker is en stil
maken woorden het verschil.
Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’
komt het leven weer in zicht.
Jesaja zegt: ‘Een jouw vrouw verwacht een kind van God.
Dat kind laat zien: God denkt aan jou en jij komt niets tekort.’
Zo troost hij mensen met verdriet, het donker gaat voorbij.
Het woord van God verandert niet, het maakt de mensen blij.

Welkom
Tijn Hakvoort wordt op 28 november 4 jaar en vanaf dan mag
hij echt naar school. Hij heeft al een paar keer gekeken.
We wensen je heel veel plezier toe bij ons op de
Sjaloomschool!

.sjaloomschool.com
Sjaloomschool
Savornin Lohmanstraat 2
7642 XK Wierden

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

Contactavonden
De contactavonden liggen achter ons. We kunnen terugkijken
op goede gesprekken. Mocht u nog tegen zaken aanlopen,
loop gerust binnen bij de desbetreffende leerkracht.
Na 12 uur en na 15.15 uur heeft de leerkracht hier vaak tijd
voor. Voor de ouders van groep 3 wordt een nader moment
gezocht. U krijgt hiervan bericht.

Voorleeswedstrijd
Vanmorgen en vanmiddag werd de
voorleeswedstrijd gehouden. Het is mooi te
zien hoe enthousiast kinderen worden van
lezen. We feliciteren Willemke Nijhoff. Zij
mag door naar de volgende ronde van de
voorleeswedstrijd in de gemeente Wierden.
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Sinterklaas op de Sjaloomschool
Dinsdag 5 december gaat het gebeuren! Als
het goed is, komt Sinterklaas bij ons op
bezoek. Dat is natuurlijk erg spannend! U bent
van harte welkom om Sinterklaas samen met
ons te begroeten op het plein rond de klok van half 9. Daarna
is er een kort programma in de hal waar u ook bij aanwezig
kunt zijn. Rond half 10 gaan alle kinderen terug naar de klas
en zal de Sint de groepen 1 t/m 4 bezoeken. ’s Middags is er
gewoon school voor alle kinderen.

Juf Roos
Het gaat gelukkig wat beter met juf Roos. Ze is inmiddels
vaker op school te vinden en ze zal ook met groepjes
kinderen gaan werken. Fijn dat ze er weer vaker is!
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Schoolfruit week 48
Aankomende week delen we de volgende producten uit aan
onze kinderen:
Woensdag:
banaan
Donderdag:
peer
Vrijdag:
sinaasappel

Belangrijke data
27 nov.: Weekopening
27 nov.: Contactavond groep 8
5 dec.: Sinterklaasfeest op de Sjaloomschool
14 dec.: Gebedsgroep om 13.15 uur
20 dec.: Kerstviering onderbouw om 19.00 uur
21 dec.: Kerstviering bovenbouw in de klas
22 dec.: Start Kerstvakantie om 12.00 uur
8 jan.: Weer naar school
8 jan.: Nieuwjaar wensen op het plein om 8.30 uur

Omgaan met verdriet
We zijn inmiddels wat weken verder na het verlies van onze
Aniek. Het is logisch dat er verdriet is en dat verdriet mag er
zeker zijn. We proberen als school, samen met de kinderen,
hier een goede weg in te vinden en goede vorm aan te geven.
Zo zijn de kinderen in groep 5 bezig met een gezamenlijk
werkstuk als herinnering aan Aniek. Ook in alle andere
groepen is er ruimte voor verwerking. We houden de
kinderen zo goed mogelijk in de gaten. Als u merkt dat er
bijzonderheden zijn, kunt u contact opnemen met uw eigen
huisarts, met de praktijkondersteuner van dr. Brockhoff,
Marloes Klein Hemmink of Paulien Gruintjes. Zij begeleidt ons
op school. Contactgegevens zijn:
Marloes Klein Hemmink: m.kleinhemmink@pohggztwente.nl
Paulien Gruintjes: pauliengruintjes@intrinsieq.nl
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