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Kreet van de week
Hagar vlucht weg uit die streken,
maar de Heere ziet haar wel.
Want zij hoort Gods engel spreken:
‘Noem je zoontje Ismaël.’
Refrein:
Als wij bidden tot de Heere,
dan belooft God in zijn Woord,
alles wat die naam wil leren,
Ismaël, dat is: God hoort!

Izak wordt daarna geboren.
Abraham zorgt voor een feest.
Ismaël gaat spottend storen
en dat is teveel geweest.
Refrein

Hij en Hagar moeten weggaan,
dwalen rond in de woestijn.
Toch zal God ook met hen meegaan.
Hij wil ook hun Helper zijn.
Refrein
Tekst: Roel Bartels
Naar inhoud

Biddag
Aanstaande woensdag vieren we biddag met elkaar. De groepen 0 t/m 4 hebben een viering op school
en de groepen 5 t/m 8 gaan naar ‘de Ark’. Het thema van de vieringen is ‘God hoort!’. Het lied dat
hierboven staat, is het themalied dat tijdens de viering in ‘de Ark’ gezongen wordt.
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De geschiedenis van Hagar en Ismaël (Genesis 21: 1-21) laat ons zien dat
God, dwars door alle omstandigheden van het leven heen, de God is die hoort!
De omstandigheden van ons leven zijn vaak weerbarstig. Wat we zien als we
in deze wereld om ons heen kijken, staat vaak zo haaks op Gods beloften.
Denk maar aan de oorlogsbeelden uit Syrië, of aan verdrietige
omstandigheden in levens van mensen dichtbij. Het bijbelgedeelte leert ons
dat God werkelijk trouw blijft aan Zijn woord en aan Zijn beloften. Ismaëls
naam betekent ‘God hoort!’ God Zelf geeft hem deze naam. In de ergste nood,
als Hagar het niet meer weet en ze haar zoon onder een struik neerlegt om
te sterven, blijkt dat deze naam geen leugen is, want God hoort hem. We
mogen geloven in een God die ons hoort! Die het zuchten van Ismaël hoorde,
maar die ook het huilen van de mensen in Syrië hoort en die ons ook hoort!
Of we nu bidden met een enkele zucht, een paar schamele woorden of juist
met woorden vol blijdschap en dankbaarheid. God hoort!
De opbrengst van de collecte van deze biddagviering gaat naar stichting ‘Hulp aan Tsjernobylkinderen
Holten/Rijssen’. De kinderen op de scholen van Stachawa, Osawaya en Vidzibor worden geholpen met het
geld dat we inzamelen.
Naar inhoud

Zendingspresentatie
Op donderdag 9 maart krijgen de
kinderen uit de groepen 0 t/m 4 een
presentatie van het zendingsproject van
dit schooljaar.
Henk en Manna ter Harmsel komen
vertellen hoe het dagelijkse leven in
‘Living Waters Village’ er aan toe gaat
en waar het ingezamelde geld voor wordt
gebruikt. Henk en Manna wonen sinds juni
2015 in het ‘Living Waters Village’ dorp in
de jungle van Borneo.
Naar inhoud

Verhuizing doorgeven
PCPO Rijssen is volop bezig met de formatie voor schooljaar 2017-2018. Het is voor ons belangrijk om te
weten hoeveel leerlingen we op elke school en in elke groep kunnen verwachten.
Omdat we merken dat er veel verhuizingen plaatsvinden, willen we alle ouders met concrete
verhuisplannen vragen om dit bij de directie van de school aan te geven. Ook graag als uw kind/kinderen
op de Julianaschool blijft/blijven. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Naar inhoud
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Schoolreisprijzen
De schoolreizen zijn dit schooljaar op donderdag 29 juni. Hieronder kunt u zien wat de bestemming van
elk leerjaar is en wat de prijzen zijn. De betaaldagen zijn voor dit schooljaar op maandag 3 april en maandag
1 mei.
GROEP
PRIJS
BESTEMMING
0

€ 7,50

Kinderboerderij Dondertman in Holten

0/1

€ 10,00

Met Bello naar de Borkeld en de Poppe

1/2 en 2

€ 14,00

Giga Konijnenhol in Beerze

3

€ 17,00

Flierefluiter in Raalte

4

€ 30,00

Ouwehands dierenpark in Rhenen

5

€ 28,50

De Spelerij in Dieren

6

€ 25,00

Dolfinarium in Harderwijk

7

€ 14,50

Avonturenpark in Hellendoorn

8

€ 57,50

Kamp in Lemele
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Vakantierooster 2017-2018
De vakanties voor schooljaar 2017-2018 zijn vastgesteld. De studiedagen van het team, waarop de
kinderen vrij zijn, zijn nog niet vastgesteld.
Herfstvakantie:
23 oktober 2017 – 27 oktober 2017
Kerstvakantie:
25 december 2017 – 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie:
26 februari 2018 – 2 maart 2018
Paasvakantie:
30 maart 2018 – 2 april 2018
Meivakantie:
27 april 2018 – 4 mei 2018
Hemelvaartsdag:
10 mei 2018
Pinksteren:
21 mei 2018
Zomervakantie:
23 juli 2018 – 31 augustus 2018
Naar inhoud

Kalender
6 maart
8 maart

MR-vergadering
Biddag

15 maart
22 maart

Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag van het team
De grote rekendag

22 maart
22 maart

Oudergebedsgroep
Schoolvoetbal ronde 1

29 maart
5 april

Schoolvoetbal ronde 1 reservedatum (indien het op 22 maart niet is doorgegaan)
Praktisch verkeersexamen groepen 7

6 april

Theoretisch verkeersexamen groepen 7
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Vanuit de Kindertuin
Beste allemaal,
De afgelopen tijd zijn we op de BSO druk bezig geweest met allerlei activiteiten n.a.v. activiteitenkaarten.
Dit houdt in dat de kinderen samen activiteiten gaan bedenken op het gebied van bijvoorbeeld: knutselen,
bouwen, natuur, koken en bakken, creatief denken, sport enzovoort. Door de kinderen zelf na te laten
denken over de activiteiten, worden ze uit hun comfortzone gehaald en uitgedaagd om na te denken over
verschillende werkvormen. Wij, als leidsters, en de kinderen zijn erg enthousiast!
Zo hebben we al samen 'De Hupsakee' (Kinderen voor Kinderen) leren dansen, zijn wij de natuur in gegaan
om van alles te ontdekken, hebben lekkere dingen gebakken en hebben wij nog allerlei andere dingen
gedaan!
Ook zijn wij druk bezig met het organiseren van clinics voor de BSO. Hierover later meer!
Lijkt het u leuk om een keertje te komen kijken bij de BSO, kom dan gerust eens langs (speellokaal De
Stroekeld). Wij staan altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden.
Voor vragen kunt u ook terecht bij Gerjanne Schaap: g.schaap@dekindertuin.nl.
Wij hopen u gauw een keertje te mogen ontmoeten!
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