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Kreet van de week

Naar inhoud

De grote rekendag
Afgelopen woensdag
REKENDAG!

was

het

eindelijk

zover:

DE

GROTE

De dag werd gestart met een gezamenlijke opening op beide locaties.
Op de
locatie ‘de Stroekeld’ waren de kinderen bezig met
huisnummers en werden er straatjes gevormd. Zo kon postbode Arno
de gouden enveloppe bezorgen.
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Op de locatie ‘Roerdomp’ hebben we ontdekt hoeveel kinderen er wel niet
in het busje van ‘de Kindertuin’ passen. Het waren er maar liefst 36!
Na de gezamenlijke opening gingen de kinderen in alle groepen enthousiast
aan het werk met rekenen. Niet gewoon uit een rekenboek, maar op een
onderzoekende en ontdekkende manier!
Vooraf was er voor de kinderen op de locatie ‘Roerdomp’ een prijsvraag
uitgeschreven. Ze moesten inschatten hoeveel kinderen er in het busje van
‘de Kindertuin’ zouden passen. Tom (5b), Thom (6c), Jarnick (7a), Elize
(7b), Isa (7c) en Kira (6c) hadden het aantal goed geraden. Van deze
kinderen had Kira de beste slagzin bedacht. Zij heeft daarom de hoofdprijs gewonnen! Voor de andere
winnaars is er ook een leuke prijs.
Hieronder een aantal foto’s om een indruk te krijgen van deze dag.
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Sportieve prestaties
De afgelopen week heeft in het teken gestaan van sportieve
prestaties.
Afgelopen zaterdag zijn Eva, Kim en Rhode uit groep 7c
Nederlands kampioen geworden met volleybal. Ze waren
maandag nog in zo’n overwinningsroes, dat ze het
wedstrijdshirt nog aan hadden. Ze hebben de gewonnen
medaille en oorkonde vol trots laten zien aan hun groep. Vanaf
deze plek willen we de meiden van harte feliciteren met deze
overwinning!
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De jongens en meiden van groep 8 hebben afgelopen woensdag hun beste beentje voorgezet tijdens het
schoolvoetbaltoernooi. Het weer was schitterend, de sfeer was geweldig en we zijn zeer tevreden over
de sportieve prestaties van onze voetballers. De resultaten waren als volgt:
Meiden 1:
Meiden 2:
Jongens 1:
Jongens 2:

3
1
2
1

wedstrijden gewonnen, 1 wedstrijd
wedstrijd gewonnen, 3 wedstrijden
wedstrijden gewonnen, 1 wedstrijd
wedstrijd gewonnen, 3 wedstrijden

gelijkspel
verloren
gelijkspel, 1 wedstrijd verloren
verloren

Op 5 april worden de wedstrijden voortgezet in de 2e ronde van het schoolvoetbaltoernooi.
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Uitnodiging paasviering
Op dinsdag 11 en donderdag 12 april vieren we met de groepen 0,1 en 2 en hun ouders het paasfeest in
de kerk De Ark. Het thema van deze dienst is: Jezus leeft!



dinsdag 11 april:
woensdag 12 april:

groepen 2a, 2b, 2c en 1/2e
groepen 0d, 0/1a, 0/1b, 0/1c en 1/2d
We beginnen om 19.00 uur en na afloop van de viering is er
gelegenheid om koffie te drinken.
U bent als ouders van de kinderen van deze groepen van harte
welkom!!
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Verkeersbrigadiers gezocht
Onze verkeersouders, Jolanda Lubbers en Monique Kienhuis, zijn met spoed op zoek naar een
verkeersbrigadier voor de dinsdagmiddag om 15.15 uur op de Stroekeld. De huidige, vaste,
verkeersbrigadier gaat stoppen i.v.m. werk.
Wilt u meehelpen om de kinderen op een veilige manier te laten oversteken? Dan kunt u zich aanmelden
via verkeersouders@julianaschool.net. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Naar inhoud

Geboren
Hoera! Het is feest, want op 16 maart is Jack Jan geboren! Bo (groep 3c) en
Saar (groep 1c) Teela (Hagslagen 161, 7462 KD) zijn de trotse grote zussen.
Op het kaartje staat geschreven:
Groei, geniet, geef,
lach, laat gaan, leef,
straal en wees jezelf,
altijd.
We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!
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Twentse techniekweek
Vorige week heeft in het teken gestaan van de Twentse techniekweek. De kinderen van de groepen 7 zijn
er erg druk mee geweest. Ze willen u er zelf graag wat over vertellen.
We kregen een opdracht om een huis van de toekomst te ontwerpen en
te maken. Het was heel leuk dat we de winnaar waren van de klas. We
hadden veel karton gebruikt en veel elektriciteit. We hadden meubels
onder in het huis geplaatst en buiten het huis led verlichting. We
mochten naar de prijsuitreiking bij Voortman Staalbouw. Het was heel
gezellig daar en er waren hele mooie huizen van andere groepen. De
grote winnaar was de Willem Alexander school. Dit was onze belevenis
van het huis van de toekomst.
Milan, Joppe, Corné, Aidan, Mauro uit groep 7b
Bij opleidingscentrum Remo was er een prijsvraag. De vraag was
hoeveel
weegt
een
vrachtwagen?
De
prijs
was
een
chocoladevrachtwagen. Ik werd gebeld en meester zei dat ik mee mocht
naar Voortman staalbouw. Toen ik op school kwam legde Corné het me
uit waarom ik mee mocht. Er waren zogenaamd twee scholen afgehaakt.
Toen ik daar kwam en naar binnen ging, stonden daar alle huizen van
de toekomst. Een tijdje later moesten we naar een zaal voor de
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prijsuitreiking. En plotseling werd ik naar voren geroepen en hadden ze gezegd dat ik de chocolade
vrachtwagen had gewonnen. Het bleek dus dat Corné en meester het al wisten, het was dus allemaal een
smoesje om me mee te krijgen.
Ik was heel blij en vond het superleuk.
Bram
Naar inhoud

Wandelvierdaagse
We zijn blij dat er een vrijwilliger is gevonden om de wandelvierdaagse voor de kinderen van de
Julianaschool te coördineren. Martin Prins heeft het ‘stokje’ van de oudercommissie overgenomen.
Hieronder een berichtje van hem.
Van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni zal dit jaar de 56e wandelvierdaagse gehouden worden.
Elk jaar is dit weer een succes. Ook dit jaar gaan we weer deze sportieve en gezellige uitdaging aan.
Binnenkort zal hierover meer te lezen zijn in de weekbrief. We rekenen op een grote opkomst dus noteer
deze datum alvast in uw agenda!
Hartelijke groet
Martin Prins
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Oproep koningsspelen
Op 21 april vinden de koningsspelen voor groep 7 en 8 plaats op sportpark ‘de Koerbelt’. Elk jaar is het
weer een geweldig leuk evenement voor de kinderen. Om alles in goede banen te leiden zijn we hiervoor
op zoek naar vrijwilligers.
Op donderdagochtend 20 april zoeken wij vrijwilligers die vanaf 8.30 uur kunnen helpen met het opbouwen.
Op vrijdagmiddag 21 april zoeken wij vrijwilligers die vanaf 15.00 uur kunnen helpen met het opruimen.
Kunt en wilt u helpen, stuur dan een mailtje naar de combinatiefunctionaris sport&onderwijs van PCPO,
Jan Willem Dangremond (j.w.dangremond@pcporijssen.nl).
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Kalender
3 april

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

Eerste paasdag
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17 april
20 april

Tweede paasdag
Oudergebedsgroep

21 april
24 t/m 28 april

Koningsspelen
Meivakantie

1 mei

Betaaldag 2 schoolreizen en kamp
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Opening Kraaiennest

Naar inhoud
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