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Kreet van de week

Naar inhoud

Leerlingen vrij
Aanstaande woensdag, 15 maart, zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. Houdt u
hier rekening mee?
Naar inhoud

Verjaardagsgeld
Vorige week hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een voorlichting gehad van stichting Chris. We
sparen dit schooljaar met het verjaardagsgeld voor stichting Chris. De voorlichting heeft Isa, Yara, Elene,
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Charlotte, Julia, Ruth en Mara uit groep 6a zo geïnspireerd, dat ze extra geld hebben ingezameld voor
stichting Chris. Met elkaar hebben ze het mooie bedrag van € 64,94 bij elkaar gebracht! Stichting Chris
zal er erg blij mee zijn.
Naar inhoud

Ouderpanel
Op maandag 15 mei is er een ouderpanelavond met als thema ‘ouderbetrokkenheid’. We zijn op zoek
naar ouders die met ons in gesprek willen en willen brainstormen met ons over dit onderwerp. De avond
begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.
Wat bedoelen we nu precies met ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders
bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouderbetrokkenheid heeft een
positieve invloed op het kind, zowel op het gebied van het welzijn van het kind, als op de schoolprestaties.
Graag willen we tijdens deze avond met elkaar in gesprek gaan over hoe u als ouders de
ouderbetrokkenheid ervaart en of wij als school u voldoende de gelegenheid geven om met de school mee
te denken in het belang van het onderwijs aan uw kind(eren).
Lijkt het u wat om hieraan deel te nemen? Dan kunt u zich aanmelden bij Marco Schaap
(m.schaap@julianaschool.net).
Naar inhoud

Kalender
15 maart

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

22 maart
22 maart

De grote rekendag
Oudergebedsgroep

22 maart
29 maart

Schoolvoetbal ronde 1
Schoolvoetbal ronde 1 reservedatum (indien het op 22 maart niet is doorgegaan)

3 april
5 april

Betaaldag 1 schoolreizen en kamp
Praktisch verkeersexamen groepen 7

5 april
6 april

Schoolvoetbal ronde 2
Theoretisch verkeersexamen groepen 7

11 april
12 april

Paasviering groepen 0, 1 en 2 in de Ark
Paasviering groepen 0, 1 en 2 in de Ark

12 april
13 april

Schoolvoetbal ronde
Paasviering groepen 3 t/m 8 in de eigen groep

14 april
16 april

Goede Vrijdag
Eerste paasdag

17 april

Tweede paasdag

Naar inhoud
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Uitnodiging autisme trefpunt

wat is autisme/ hoe is het als je hier elke dag mee leeft
Gastspreker is: Nynke Zuurmond
Gespreksleider is: Tineke ten Thije
Nynke legt deze avond uit wat autisme is en vooral wat het voor haar zelf betekent.
Ze heeft zelf de diagnose autisme en is moeder van een kind met autisme. Deze
avond zal het vooral gaan over de sociaal emotionele kant van autisme.
Bijwonen van de avond is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig. Elke avond is er
informatie van stichting MEE, stichting evenmens en stichting React Twente. Er zijn
ook wisselende stands met informatie aanwezig.

Autisme Trefpunt

VERLOOP AVOND

Contactpersonen:
Janita ter Haar
Autismetrefpunt@evenmens.nl

19.30 uur Ontvangst met koffie en
thee €1
20.00 uur Welkom
20.05 uur Deel 1
20.45 uur Pauze
21.00 uur Deel 2
22.15 uur Napraten

Locatie
Het Centrum
Constantijnstraat 7a
7442MC Nijverdal

Naar inhoud
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