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Schoolfruitprogramma
De Sjaloomschool neemt al enkele weken deel
aan het EU-Schoolfruitprogramma. Tien
weken achtereen worden op woensdag,
donderdag en vrijdag groente en fruit
uitgedeeld aan de kinderen. Kern van het
programma is om dit klassikaal op te eten en
kinderen diverse soorten groente en fruit te
laten proeven. Zo levert EU-Schoolfruit elke
keer een gezellig moment op in de klas. En
daar doen kinderen graag aan mee. Want fruit
zíen eten, dóet fruit eten!

Extra stoeltje
Er staat weer een stoeltje bij in de kring van
groep 1 en Brenda Dollen zit erop. Hartelijk
welkom op de Sjaloomschool.
Ouderavond MR
Na de vakantie krijgt u meer informatie en
kunt u zich ook opgeven. Let u erop dat deze
avond is verschoven van 21 naar 20 maart!!
Inloop groep 3.
Afgelopen woensdag is de laatste keer
geweest in groep 3 voor de inloop. Natuurlijk
is er nog steeds de gelegenheid om voor
schooltijd even wat te melden bij de
groepsleerkracht.
Zendingsgeld.
Deze periode staat in het teken van “ons “
sponsorkind. We ondersteunen nog steeds
Alexandru Cerciuc in Moldavië via Zending
over Grenzen. Alexendru woont in een
kindertehuis waar veel moet gebeuren.

Hij woont samen met zijn broer Leonid in dit
tehuis. Door het geld dat ingezameld wordt,
kan Alexandru onderwijs volgen. Samen
kunnen we ervoor zorgen dat hij kan
investeren in zijn eigen toekomst.
Schaaktoernooi
Om 14:00 startte in de Hervormde Kapel het
jaarlijkse schoolschaaktoernooi. Er waren 5
borden met leerlingen van onze school.
Op bord 1: Rick KleinJan
Op bord 2: Lonneke van Grootheest
Op bord 3: Jelco Waanders
Op bord 4: Kim Nijland
Op bord 5: Yvette Slettenhaar
We hebben veel parijen gewonnen, maar
helaas enkele verloren of gelijk gespeeld.
Daarom zijn we net niet 1e geworden, maar
hebben we wel een goede 2e plaats behaald.
Toch een fantastische prestatie. We hadden
familieleden en juffen die ons aanmoedigden.
Een team van de Wiederode is 3e geworden
en de 1e prijs ging naar de Roerganger uit
Enter. We hebben heel veel plezier gehad!
Groetjes van Rick, Lonneke, Jelco, Kim en
Yvette .

Bezoek aan de katholieke kerk groep 7.
Vorige week woensdag mochten we de
katholieke kerk bezoeken. We kregen een
rondleiding en vonden het heel interessant.
We zagen o.a. “de lijdensweg van Jezus”, een
toga, die de pastoor draagt als hij voorgaat in
de kerk en er ging ook nog een groep in de
pastorie kijken. De pastoor van Wierden
woont niet meer in de pastorie, daardoor
kunnen nu alle kamers worden gebruikt.

Één kamer werd nu gebruikt als drukkerij, één
voor vergaderingen en weer een andere
kamer voor de kindernevendienst. Ook mocht
er een groep brood eten, Dit heet “Hosti’s”.
Op het laatst van het bezoek kregen we een
chocolaatje. Dit stukje is gemaakt door Marèll,
Daan, Simon, Angel en Marc.

Belangrijke data:
27 febr. t/m 3 maart: voorjaarsvakantie
5 maart: luizencontrole vanaf 8.30 uur
12 maart: gebedsgroep 13.30 uur in school
14 maart: biddagviering onderbouw in school,
bovenbouw samen naar de kerk
15 maart: kangoeroewedstrijd in school
20 maart: ouderavond MR.

Het team van de Sjaloomschool wenst ouders
en kinderen een goede voorjaarsvakantie
toe!

