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Kreet van de week

Naar inhoud

Wandel4Daagse
Onze oudercommissie heeft een aantal jaren geleden het initiatief opgepakt om voor de Julianaschool de
Wandel4Daagse te coördineren. Ze hebben dit een aantal jaar met heel veel plezier en enthousiasme
gedaan, waarvoor we hen erg dankbaar zijn. De Wandel4Daagse is een niet-schoolse activiteit, als school
coördineren en organiseren we niets rondom dit evenement.
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Eind vorig schooljaar hebben de ouders van de oudercommissie aangegeven dat ze het ‘stokje’ willen
overdragen aan andere vrijwilligers en dat ze m.i.v. schooljaar 2016-2017 dit evenement voor de
Julianaschool niet meer coördineren.
Een oproep vorig schooljaar heeft geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Er zijn wel wat ouders geweest die
in eerste instantie geïnteresseerd waren, maar dit heeft helaas niet geleid tot een aanmelding. De
oudercommissie heeft gevraagd of we nog één keer deze oproep willen plaatsen.
Bent u de vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen? Dan mag u contact opnemen met Gea Nijland. Haar
mailadres is geanijland73@gmail.com. Gea is een van de ouders van de oudercommissie. Zij kan ook
uw vragen beantwoorden over de coördinatie van de Wandel4Daagse.
Lukt het niet om een nieuwe groep vrijwilligers hiervoor te vinden dan kan er nog wel worden meegelopen
met de Wandel4Daagse, maar dan zullen de kinderen van de Julianaschool niet meer bij elkaar lopen. De
opgave voor de Wandel4Daagse zal dan ook niet meer op school kunnen.
Naar inhoud

Themaweek
De Bijbels Themaweek ligt inmiddels al weer een week achter ons. We mogen
terugkijken op druk bezochte kerkdiensten waarin heel veel kinderen met hun
ouder(s)/verzorger(s) in de diensten aanwezig waren. We zijn blij en dankbaar
dat zoveel mensen aanwezig waren in de diensten.
Het zendingsgeld van vorige week en van deze week kwam ten goede aan de
stichting ‘Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten/Rijssen’. De kinderen zijn
erg inventief geweest om voor deze stichting een flink bedrag bij elkaar te
sparen. Begin deze week stond de teller al op ruim € 1200,00 en gedurende deze
week is er nog meer geld bijgekomen.
We hopen u volgende week het definitieve bedrag te kunnen bekend maken.
Uit groep 4b zijn Isa van Heek en Marousha Bruins erg druk in de weer geweest
met cupcakes bakken en verkopen èn het ophalen van lege flessen. Ze hebben
samen € 22,65 bij elkaar gespaard. Complimenten voor deze meiden!
De groepen 8 hebben vanmiddag zelf een sponsorloop georganiseerd en hopen
hiermee een flink bedrag te kunnen toevoegen.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan met het noemen van voorbeelden. Geweldig dat zoveel kinderen
zich hebben ingezet voor dit goede doel!
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Schoolschaaktoernooi
Afgelopen woensdag was het schoolschaaktoernooi.
Stagiair Martijn van den Belt doet hieronder verslag.
Woensdag 8 februari was al wekenlang omcirkeld in de
agenda van 9 leerlingen van de Julianaschool. Ze
mochten namelijk meedoen met het Rijssense RABOschoolschaaktoernooi.
Na
wekenlang
op
de
vrijdagmiddagen te hebben getraind mochten ze de
trucjes op het bord laten zien in ‘het Parkgebouw’. Deze
trainingsuren werden gegeven door vader Van der Vliert,
meester Martijn en meester Korpershoek.
De kinderen mochten 5 rondes spelen tegen andere basisscholen uit
Rijssen. In totaal deden er 6 teams mee. Na 4 rondes lag Julianaschool 1
aan kop en Julianaschool 2 op een mooie 4e plek. In de laatste ronde stak
de Constantijnschool helaas een stokje voor de titel. Julianaschool 2 won
de laatste ronde van de nummer 3 en zo nam de Julianaschool 2
podiumplekken in beslag!
Goed gedaan kanjers!!! We hebben veel leuke matten gezien op het
bord!
Mocht je nou enthousiast zijn geraakt door het (school)schaken en wil je
vaker leuke partijen spelen? Dan mag je altijd op donderdagavond om
18.45 uur langskomen bij ‘’t Honk’. Dat is de locatie van de schaakclub in
Rijssen. Bedankt voor jullie inzet en graag tot volgend jaar!"
Naar inhoud
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Route 8
Afgelopen twee schooljaren hebben de kinderen van de groepen 8 een centrale eindtoets gemaakt die was
ontwikkeld door Cito. Dit schooljaar stappen we over naar een andere centrale eindtoets, Route 8. Deze
Route 8 toets is een digitale toets die volledig adaptief is. Dat wil zeggen dat elk kind een toets maakt,
passend bij zijn/haar niveau.
De kinderen van de groepen 8 hebben deze week al kunnen wennen aan de manier van vraagstelling van
de Route 8 toets. We hebben deelgenomen aan het normeringsonderzoek van Route 8. Door middel van
dit normeringsonderzoek wordt bepaald hoe de normering van de toets moet worden vastgesteld. De school
krijgt geen uitslag van dit onderzoek.
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Vrije dag groep 8
De leerlingen van de groepen 8 zijn op woensdag 15 februari vrij, omdat volgende week de
verwijzingsgesprekken plaatsvinden. Wilt u hier rekening mee houden?
Naar inhoud

Rapport en contactavond
Volgende week vrijdag, 17 februari, krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 het eerste rapport mee
naar huis.
In de week na de voorjaarsvakantie zijn de contactavonden voor de groepen 0/1 tot en met 7. Volgende
week krijgt u de dag en het tijdstip te horen waarop u verwacht wordt voor een gesprek over uw kind(eren).
Naar inhoud

Oudergebedsgroep
De oudergebedsgroep heeft gevraagd of wij het onderstaande stukje willen opnemen in de weekbrief.
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Volgende week donderdag (16 februari) hopen wij als gebedsgroep van de Julianaschool weer bij elkaar te
komen. Wat zou het fijn zijn om “nieuwe” ouders welkom te mogen heten. Om samen met ons te danken
en te bidden voor de school, leerlingen en de leerkrachten. Alleen het aanwezig zijn, ervaren wij al als een
grote steun.
Onze God is een God die hoort! Vanaf 8.30 uur staat de koffie/thee klaar in de personeelskamer aan de
Stroekeld.
Naar inhoud

Kalender
13 februari

Evaluatiegesprekken plusgroep

13 februari
14 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groep 8
Evaluatiegesprekken plusgroep

14 februari
15 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groep 8
Leerlingen groepen 8 vrij

16 februari
16 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groep 8
Oudergebedsgroep

20 – 24 februari
27 februari

Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole

27 februari
28 februari

15-minutengesprekken groep 2
10-minutengesprekken groep 0, 1, 3 t/m 7

1 maart
2 maart

Leerlingen groepen 0 t/m 7 vrij
15-minutengesprekken groep 2

2 maart
6 maart

10-minutengesprekken groep 0, 1, 3 t/m 7
MR-vergadering

8 maart
15 maart

Biddag
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag van het team
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