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Kreet van de week

Naar inhoud

Studiereis Finland
Afgelopen woensdag zijn een vijftal teamleden (Ineke Wanningen, Gerinda Tijhof, Anita Molenkamp,
Jeanine ter Haar en Leidy Slagman) vertrokken naar Finland voor een studiereis. Naast teamleden van
onze school zijn er ook van andere PCPO-scholen teamleden mee naar Finland.
Het Finse onderwijssysteem wordt door velen gezien als het beste systeem ter wereld. Onze collega’s hopen
daar tijdens deze studiereis veel van en over te leren.
Naar inhoud
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Oudergebedsgroep
De oudergebedsgroep heeft gevraagd om onderstaande (schuingedrukte) tekst op te nemen in de
weekbrief.
Komende
woensdag
22
maart
komen
wij
als
oudergebedsgroep weer bij elkaar van 8.45 tot 9.30 uur.
We zouden het heel fijn vinden als daar ook eens andere ouders
bij zijn.
Uw en ons gebed is hard nodig (ook alleen meeluisteren is al een
steun). Onze kinderen zijn zo kwetsbaar en ook de school heeft
de zegen en bescherming van God nodig. Iedere dag!
Mag de oudergebedsgroep rekenen op uw aanwezigheid? Vooraf aanmelden is niet nodig.
Naar inhoud

Ouderpanel-herhaling
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 tot vrijdag 24 maart aanmelden bij Marco
Schaap (m.schaap@julianaschool.net).
Naar inhoud

Verkiezingen groep 6c
De afgelopen weken hebben de Tweede Kamer verkiezingen het nieuws gedomineerd. De kinderen van
groep 6c waren heel benieuwd hoe dat nu allemaal precies in zijn werk ging. Om het zelf ‘aan den lijve
te ondervinden’ hebben de leerkrachten van groep 6c besloten om ook verkiezingen te organiseren in
groep 6c. Dat er heel wat bij komt kijken, weten de kinderen inmiddels. Hieronder doen ze verslag.
Rijssen, donderdag 16 maart 2017. Na een paar campagneweken waren er verkiezingen in groep 6c
van de Julianaschool Rijssen.
Geëindigd is:
·
Op de 5e plaats: Douwe Jongsma van de partij M&DW dat staat voor Mensenrechten & De Wereld.
Een milieupartij!

~2~

·
·
·
·

Op
Op
Op
Op

de
de
de
de

4e
3e
2e
1e

plaats:
plaats:
plaats:
plaats:

Kira ten Brinke van de partij GK dat staat voor Geen Kindermishandeling.
Nathan Mijsters van de partij RVDM dat staat voor Respect voor de Mensheid.
Levi Averesch van de partij MGVG dat staat voor Meer geloof voor God.
Kaelynn Zwoferink van de partij TDM dat staat voor Tegen DierenMishandeling
(Van Kira en Kaelynn)

Het was een grote verrassing dat Nathan niet heeft gewonnen. Hij deed aan ‘vriendjespolitiek.’
Een korte reactie van een paar lijsttrekkers:
Levi Averesch: “Ik had verwacht 4e of 3e te worden maar ik word gewoon 2e!!”
Douwe Jongsma: “Ik vind het stom dat ik niet heb gewonnen maar ik zit mooi wel in het kabinet!”
Kira ten Brinke: “Ik vind het jammer, maar ik gun het Kaelynn wel!”
Een filmpje van de reclamecampagne is te zien op de website.
(Van Levi en Douwe)

Naar inhoud

Jong ondernemen in groep 8
De kinderen van groep 8b en 8c zijn begonnen met een project met de naam ‘jong ondernemen’, groep 8a
gaat hier binnenkort mee beginnen. Eén van de kinderen uit groep 8b schrijf er hieronder over.
Je krijgt een werkboekje met opdrachten. En je krijgt een groepje, daarmee moet je een naam verzinnen
voor je bedrijf. En een slogan. Onze slogan is: iedereen kan mooi zijn met bling bling accessoires. En onze
naam is bling bling. Daarna moet je bedenken wie je wil zijn, je kunt kiezen tussen: algemeen directeur,
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die houdt overzicht en kijkt of iedereen genoeg te doen heeft en helpt waarmee nodig; directeur productie,
die bedenkt het onderwerp en bepaalt welke grondstoffen nodig zijn om dat te maken; directeur marketing,
die bedenkt filmpjes, posters, slogans en de inrichting van het kraampje; directeur verkoop, die houdt
verkoopgesprekken met de klanten en bedenkt slimme acties en directeur financiën, die regelt alle
geldzaken en houdt het kasboekje bij en houdt winst en verlies in de gaten.
Sarah ter Harmsel, groep 8b
Tijdens dit project leren de kinderen hun ondernemende kant kennen en ontwikkelen. Ze ontdekken de
basisbeginselen van het bedrijfsleven en het ondernemerschap. Met een fictief startkapitaal kopen de
kinderen grondstoffen in, waarmee ze eindproducten maken en verkopen.
Naar inhoud

Schoolvoetbal
Aanstaande woensdagmiddag, ijs en
weder dienende, wordt de eerste ronde
van het schoolvoetbaltoernooi gehouden.
Dit sportieve evenement wordt gehouden
op de voetbalvelden van Excelsior ’31
en Sportclub Rijssen.
De jongens en meiden uit groep 8 hebben
al flink geoefend en zijn mentaal
helemaal voorbereid op deze sportieve
middag. We nemen met maar liefst 4
teams deel aan het toernooi, 2
meidenteams en 2 jongensteams.
De eerste wedstrijd begint om 13.30 uur en de laatste wedstrijd is om 16.50 uur afgelopen. Een wedstrijd
duurt steeds 18 minuten. Door onze school worden in totaal 16 wedstrijden gespeeld.
We hopen dat er heel veel publiek langs het veld zal staan om aan te moedigen! Mogen we ook op uw
komst rekenen?
Naar inhoud

Geboren
Hoera! Het is feest, want op 14 maart is Ties Jan geboren! Stan (groep 3b) en
Jurre (groep 0b) ter Harmsel (Erve Harbers 14, 7463 CV) zijn de trotse grote
broers.
We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun
kinderen!
Naar inhoud
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Afscheid
Vandaag is de laatste werkdag van onze vakleerkracht gym, Gertjan ter Harmsel. Gertjan heeft een
fulltime baan gekregen op een middelbare school in Emmen en gaat ons daarom verlaten. Gelukkig hebben
we heel snel een vervanger voor hem kunnen vinden. Met ingang van volgende week vrijdag begint Nick
Petersen bij ons als vakleerkracht gym.
We willen Gertjan bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel plezier in zijn nieuwe werk en Gods zegen
voor de toekomst toe!
Naar inhoud

Kalender
22 maart

De grote rekendag

22 maart
22 maart

Oudergebedsgroep
Schoolvoetbal ronde 1

29 maart
3 april

Schoolvoetbal ronde 1 reservedatum (indien het op 22 maart niet is doorgegaan)
Betaaldag 1 schoolreizen en kamp

5 april
5 april

Praktisch verkeersexamen groepen 7
Schoolvoetbal ronde 2

6 april
11 april

Theoretisch verkeersexamen groepen 7
Paasviering groepen 0, 1 en 2 in de Ark

12 april
12 april

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

13 april
14 april

Paasviering groepen 3 t/m 8 in de eigen groep
Goede Vrijdag

16 april
17 april

Eerste paasdag
Tweede paasdag

20 april
21 april

Oudergebedsgroep
Koningsspelen

24 t/m 28 april
1 mei

Meivakantie
Betaaldag 2 schoolreizen en kamp

Naar inhoud
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Jeugddienst Open Hof

Naar inhoud
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Concert Marcel en Lydia Zimmer

Naar inhoud
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