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Kreet van de week

In de week van
Valentijnsdag willen we
u het volgende
meegeven:

Naar inhoud

Voorleeswedstrijd Rijssen-Holten
Onderstaand verslag is geschreven door 2 leerlingen van groep 7c.
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info@julianaschool.net
www.julianaschool.net

Op woensdag 15 feb. heeft de voorleeswedstrijd van Rijssen-Holten
in de bieb in Holten plaats gevonden. Onze schoolkampioen,
Marlinde Schoten, was met het boek: ‘De ontsnapping van Rafal’
als 9e aan de beurt. Samen met haar ouders, broertje en een paar
vriendinnen als supporters. Ze hebben heel hard aangemoedigd en
2 spandoeken gemaakt waarop stond: ‘Hup hup hup, Marlinde wint
de cup!’ en ‘Goud goud goud, Marlinde gaat voor goud’. Toen ze
aan de beurt was ging het heel goed. Er waren ook andere leuke
boeken. Een boek van een verschrikkelijke badmeester, van een
jongen die zijn ouders helemaal bont en blauw sloeg, een boek over
geldproblemen en nog veel meer. Het was een leuke avond
geworden. Helaas was Olivier van de Wilhelmina school nét iets
beter. Maar Marlinde vond het belangrijker om mee te doen dan
winnen.
Ruth Nijland en Mattanja Lingeman, 7c
Naar inhoud

Stichting Chris
Dit schooljaar sparen we met het verjaardagsgeld voor ‘stichting Chris’. Op dinsdag 28 februari komt
‘stichting Chris’ vertellen aan de groepen 5 t/m 8 wat ze allemaal doen met het geld dat wij sparen. Zo
krijgen de kinderen van deze groepen een goed beeld van hetgeen deze stichting allemaal doet.
Naar inhoud

Geen verkeersbrigadiers
Omdat de Banisschool vakantie heeft in de week van 27 februari tot 3 maart, staan er die week geen
brigadiers van de Banisschool, de brigadiers van de Julianaschool staan er wel. Wilt u hier rekening mee
houden?
Op woensdag 8 maart, biddag, staan er ook geen brigadiers van de Banisschool.
Naar inhoud

Geboren
Hiep hiep hoera! Wat zijn we blij voor familie Averesch (Erve Wolters 40, 7463
CN), want hun gezin is op 13 februari uitgebreid met een lief klein babytje. Lore
Anna is het zusje van Isa (groep 2a), Joël (groep 5a) en Levi (groep 6c).
Het is ook feest in het gezin van juf Geertje de Vries en haar man
(Geerhardtboschststraat 10b, 7447HA, Hellendoorn). Gisteravond is hun
dochtertje Annely (Anita Lydia) geboren.
We wensen deze gezinnen veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!
Naar inhoud
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Hoofdluiscontrole
Gelijk na de voorjaarsvakantie, op maandag 27 februari, is er
hoofdluiscontrole. We stellen het erg op prijs dat uw kind die dag geen gel,
strikjes, vlechtjes etc. in heeft.
Naar inhoud

Rapport en contactavond
Vandaag hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 hun rapport meegekregen naar huis. De scores van
de Cito-toetsen staan hier niet op vermeld, hiervoor kunt u inloggen in het ouderportaal van ParnasSys.
Om in te loggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer u het wachtwoord niet meer
weet, kunt u zelf in ParnasSys (https://ouders.parnassys.net/ouderportaal) een nieuw wachtwoord
aanvragen door uw inlognaam in te voeren.
Uw inlognaam is standaard als volgt: Uw achternaam, <liggend streepje>, 2 cijfers geboortedag, 2 cijfers
geboortejaar (in een enkel geval zijn de laatste twee cijfers de geboortemaand).
Bijvoorbeeld: Oranje_2369 (let op de hoofdletter en het liggende streepje).
Het wachtwoord kunt u zelf wijzigen onder ‘profiel’. Het door ParnasSys aangemaakte wachtwoord kunt
u het beste kopiëren en plakken in plaats van over te typen. Bewaart u de inlognaam het het wachtwoord
goed?!
Lukt het inloggen in het ouderportaal met bovenstaande informatie niet, dan kunt u een e-mailsturen naar
j.stulen@julianaschool.net (mails hierover zullen na de voorjaarsvakantie worden opgepakt!).
In de week na de vakantie zijn de contactavonden, u heeft hiervoor via de groepsleerkracht van uw kind
een uitnodiging gekregen. Er is geen contactavond voor groep 0d en voor de groepen 8. We hopen op
goede gesprekken met elkaar.
Naar inhoud

Eindbedrag themaweek
Vorige week konden we al melden dat er ruim €1200,00 was opgehaald voor stichting ‘Hulp
Tsjernobylkinderen Holten/Rijssen’ en dat de teller nog doorliep.
Deze week is er nog flink wat geld bijgekomen! Het totaalbedrag is uiteindelijk uitgekomen op:

€ 3153,85
Naar inhoud
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Mijn vader is de beste!
Zoals u misschien nog wel weet, heeft Douwe Jongsma in
november samen met zijn vader meegedaan aan de opnames van
het televisieprogramma ‘Mijn vader is de beste!’. Groep 6c is mee
geweest om hen aan te moedigen.
Aanstaande zaterdag, 18 februari, wordt de aflevering waarin
Douwe en zijn vader te zien zijn uitgezonden. Als u om 19.00 uur
afstemt op NPO 3, dan kunt u hen in actie zien.
Naar inhoud

Uitdaging
Jochem en Gijs uit groep 7a wilden graag een uitdaging aangaan met meester Linneman en juf Van de
Riet. Ze beweerden dat ze wel 10 minuten met hun hoofd onder water konden blijven. Zou dit lukken, dan
kregen ze een snoepje van meester Linneman en een spekje van juf Van de Riet. Zou dit niet lukken dan
moesten de jongens een snoepje aan de meester geven en een goocheltruc voorbereiden en laten zien als
juf Van de Riet de klas een dagje overneemt.
Tsja, Jochem en Gijs, meesters en juffen zijn soms slimmer dan dat jullie denken……….. Meester en juf
hadden de emmers bomvol water gedaan en daar hadden jullie dan weer geen rekening mee gehouden .
Dat zo’n emmer best wel zwaar is, ziet u aan de foto’s hieronder.
Het resultaat? Jochem en Gijs hebben, helaas, de 10 minuten niet vol kunnen houden en kregen op de
koop toe ook nog een nat pak toen de emmer omviel.
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Kalender
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

22 maart
22 maart

De grote rekendag
Oudergebedsgroep

22 maart

Schoolvoetbal ronde 1

Naar inhoud
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Jeugddienst Open Hof

Naar inhoud
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