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Kreet van de week

Naar inhoud

Paasviering
Op dinsdag 11 en donderdag 12 april vieren we met de groepen 0, 1 en 2 en hun ouders het paasfeest in
‘de Ark’. Het thema van deze viering 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
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We beginnen beide avonden om 19.00 uur en na afloop van de viering is er
gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent als ouders van de
kinderen van deze groepen van harte welkom!!
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben donderdagmorgen 13 april een
paasviering in de eigen groep.
De voorbereiding voor de verschillende vieringen is inmiddels al in volle gang.
Er zijn al heel wat liederen aangeleerd en sommige kinderen oefenen met
een gedicht of met Bijbellezen.
Naar inhoud

Schoolvoetbal ronde 2
Licht bewolkt weer, fris windje, af en toe een waterig zonnetje en 12 graden: prima condities voor het
schoolvoetbaltoernooi. Voor de spelers was het in ieder geval prima weer, zij hebben zich wel warm
gespeeld. Voor de toeschouwers was het een beetje frisser, maar dat mocht de pret niet drukken.
Afgelopen woensdag is de 2e ronde van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden. Het was een
gezellige en sportieve bedoening op en rond de sportvelden van Excelsior ’31 en Sportclub Rijssn. Al
onze voetballers hebben hun beste beentje voorgezet en hebben mooie prestaties geleverd. We zijn trots
op onze jongens en meiden!
Behalve een aantal leerkrachten zijn er ook twee vaders druk geweest met de voetbal. We willen Ben van
Heek en Eduard Leusink hartelijk bedanken, zij hebben mee geholpen als coach.
De eindresultaten ziet u hieronder:
Jongens Julianaschool 1:
Jongens Julianaschool 2:
Meisjes Julianaschool 1:
Meisjes Julianaschool 2:

2e plaats
12e plaats
1e plaats
12e plaats
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Naar inhoud

Geboren
Hoera! Het is feest, want op 2 april is Jolein geboren! Milan (groep 2c) en Laura
Kastenberg (Laan oud-Indiëgangers 48, 7463 CC) zijn de trotse grote broer en zus.
We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun
kinderen!
Naar inhoud
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Verkeersexamen groepen 7
Voor de kinderen uit de groepen 7 was deze week een belangrijke week, met maar liefst 2 examens.
Afgelopen woensdag was het praktisch verkeersexamen en op donderdag was het theoretisch
verkeersexamen.
De kinderen zijn de afgelopen tijd in de klas goed voorbereid op beide examens. Daarnaast hebben heel
veel ouders de route van het praktisch verkeersexamen nog een paar keer geoefend met hun kind. Voor
de één was het door alle voorbereidingen helemaal niet spannend meer, terwijl de ander toch wel wat
nerveuze kriebels in zijn buik voelde.
We zijn blij om te kunnen meedelen dat alle kinderen zijn geslaagd voor hun verkeersexamen! Bij dezen
willen we de kinderen uit de groepen 7 hier mee feliciteren!

Naar inhoud

Geen verkeersbrigadiers
Er heeft zich helaas niemand aangemeld voor de bemanning van de oversteekpost op ‘de Stroekeld’ voor
de dinsdagmiddagen om 15.15 uur. Dat betekent dat er na de meivakantie op dat tijdstip geen
verkeersbrigadiers meer staan!
Naar inhoud

Kalender
11 april
12 april

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

13 april

Paasviering groepen 3 t/m 8 in de eigen groep

~4~

14 april
16 april

Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij
Eerste paasdag

17 april
18 april

Tweede paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Route 8 eindtoets voor groep 8b

20 april
20 april

Oudergebedsgroep
Route 8 eindtoets voor groep 8a

21 april
24 t/m 28 april

Koningsspelen
Meivakantie

1 mei
2 mei

Betaaldag 2 schoolreizen en kamp
Route 8 eindtoets voor groep 8c

2 t/m 4 mei
5 mei

Kamp groep 8b, leerlingen groep 0e, 0a/1a en 0b/1b zijn vrij
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij

8 t/m 10 mei
10 t/m 12 mei

Kamp groep 8a, leerlingen groep 0c/1c, 1d/2d en 1e/2e zijn vrij
Kamp groep 8c, leerlingen groep 2a, 2b en 2c zijn vrij

Naar inhoud
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