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Paasviering
Dinsdag- en woensdagavond hebben de kinderen uit de groepen 0 t/m 2 de paasviering in ‘de Ark’ gehad.
We mochten en mogen met elkaar vieren dat JEZUS LEEFT! De kinderen hadden op school al weken
geoefend met het zingen van de liederen, sommige groepen ook nog met een opzegversje. De foto’s
hieronder zijn gemaakt tijdens de paasviering van afgelopen woensdag. Op de website van school
(www.julianaschool.net) staan ook nog twee filmpjes die gemaakt zijn tijdens de viering.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben vanochtend in hun eigen groep de paasviering gehad.
Chantal van Brussel uit groep 8b heeft onderstaand gedicht gemaakt.
Zondag is het Pasen,
alles is gebeurd in verschillende fasen.
Zo begon het met het avondmaal
en eindigde het met een houten ‘paal’.
Onze God heeft zoveel genade,
en Hij verlost ons van het kwade.
Nu ik weet dat hij voor mij aan het kruis gehangen heeft,
en mij vergeven heeft,
loof, prijs en aanbid ik hem,
door onze lofstem.
Jezus krijgt van mij alle eer,
wat ben ik blij met Jezus, mijn HEER!!!
Morgen is het Goede Vrijdag en denken we aan de kruisiging van Jezus. Aanstaande zondag is het Pasen
en vieren we Zijn opstanding. We wensen iedereen tijdens Goede Vrijdag en Pasen Gods zegen toe!
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Koningsspelen
Volgende week vrijdag, 21 april, zijn de Koningsspelen. Een
dag vol met sport, spel en plezier. De voorbereidingen voor
de Koningsspelen zijn inmiddels in volle gang.
De groepen 1 en 2 hebben een spellencircuit op het plein
van de locatie ‘de Stroekeld’. De kinderen hoeven voor deze
dag geen eten en drinken mee te nemen, daar zorgen de
leerkrachten voor. De kinderen zijn om 11.30 uur uit.
De groepen 3 en 4 houden een vossenjacht door de wijk. De kinderen hoeven zelf geen eten en drinken
mee te nemen, daar zorgen de leerkrachten voor. De kinderen zijn om 11.30 uur uit.
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De groepen 5 en 6 hebben een spelcircuit op het sportveld naast sporthal ‘de Stroekeld’. De kinderen van
de groepen 5 en 6 werken deze dag met een continurooster en zijn om 14.00 uur uit. Belangrijk is dat de
kinderen voldoende eten en drinken voor deze dag meenemen, inclusief een lunchpakketje voor tussen de
middag. De spellen worden gespeeld tussen 9.30 uur en 12.10 uur.
De groepen 7 en 8 gaan op de fiets naar sportpark ‘de Koerbelt’. Daar hebben ze samen met heel veel
andere Rijssense kinderen uit groep 7 en 8 een sport- en speldag. De ‘dresscode’ voor deze dag is ORANJE.
De kinderen moeten zelf voldoende eten en drinken voor deze dag meenemen, inclusief een lunchpakketje
voor tussen de middag. De planning is dat het programma rond 15.15 uur is afgelopen.
We hopen dat er veel ouders zijn die even een kijkje komen nemen bij de Koningsspelen om hun kind(eren)
aan te moedigen.
Tijdens Koningsdag zelf, 27 april, zullen er door de Oranjevereniging Rijssen allerlei festiviteiten worden
georganiseerd. Eén van de festiviteiten is de jaarlijkse aubade. Omdat koning Willem-Alexander dit jaar 50
wordt, is er een speciaal lied voor hem geschreven. Het lied staat hieronder en is één van de liederen die
tijdens de aubade wordt gezongen (https://www.youtube.com/watch?v=J0h2v79jheQ&feature=youtu.be).
Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.
Als we na kijken, ook werkelijk zien
Als we naast horen ook luist’ren misschien
En dan begrijpen en stoppen met haten
Als we dan lachen en eindelijk praten
Dan komt ’t goed, dus geef me je hand
En loop met me mee door dit prachtige land.
Een plaats om te leven voor ons allemaal
Wij spreken tenslotte dezelfde taal.
Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.
Op zondag 30 april zullen de Oranjedagen worden afgesloten met een interkerkelijk bezinningsmoment
in de feesttent op ‘de Oosterhof’. Het thema van de bijeenkomst is ‘LEVE(N)DE KONING’. Het belooft weer
een mooie samenkomst te worden, waarbij we ons verbonden voelen door de Ene, die ons allen bindt. De
samenkomst wordt gekenmerkt door haar laagdrempelige karakter en ruime aandacht voor muziek en
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(samen)zang. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur, de viering begint om 15.00 uur. De entree is gratis, er
wordt een collecte gehouden voor stichting Run 2 Heal. Iedereen is van harte welkom!
Naar inhoud

Route 8 eindtoets
De eindtoets voor de groepen 8 wordt binnenkort afgenomen.
We gebruiken dit schooljaar een andere eindtoets dan
voorheen. We hebben ervoor gekozen om de Route 8 toets af
te nemen. Route 8 is een digitale, adaptieve toets die het
taal- en rekenniveau van de kinderen meet.
De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts 2 à 3
uur. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau
van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen
route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgen
de kinderen nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke
vragen.
Op 18 april wordt de toets gemaakt door groep 8b, op 20 april
door groep 8a en op 2 mei door groep 8c. We wensen de
kinderen van groep 8 veel succes bij het maken van hun toets.
Naar inhoud

Oudergebedsgroep
Aanstaande donderdag, 20 april, komt de oudergebedsgroep weer bijeen van 8.45 – 9.30 uur in de
personeelskamer op de locatie ‘de Stroekeld’. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.
De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en alleen meeluisteren mag ook. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Mogen we rekenen op uw komst?
Naar inhoud

Kalender
14 april

Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij

16 april
17 april

Eerste paasdag
Tweede paasdag, alle leerlingen zijn vrij

18 april
20 april

Route 8 eindtoets voor groep 8b
Oudergebedsgroep

20 april
21 april

Route 8 eindtoets voor groep 8a
Koningsspelen

24 t/m 28 april
1 mei

Meivakantie
Betaaldag 2 schoolreizen en kamp

2 mei

Route 8 eindtoets voor groep 8c
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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
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Wandelvierdaagse
Van 13 juni t/m 16 juni 2017 zal dit jaar de 56ste wandelvierdaagse plaatsvinden. Zoals al eerder in de
weekbrief aangegeven, hopen we ook dit jaar weer dat er veel kinderen en ouders mee gaan lopen. Een
grote opkomst geeft elk jaar weer veel gezelligheid, leuke gesprekken en ga zo maar door…
Als school lopen we alleen de 5 km mee. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor
opgeven. Na 4 avonden wandelen, zingen en plezier maken ontvang je hiervoor een medaille. De laatste
avond mag iedereen verkleed komen.
Om alles in prettige en veilige en ordelijke banen te leiden is uw hulp als ouders/verzorgers nodig. De
avond(en) die u mee kunt en wilt lopen kunt u aangeven op het bijgevoegde opgaveformulier (de kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 hebben dit vandaag meegekregen naar huis).
Indien u en/of uw kind(eren) hieraan willen meedoen, verzoeken wij u het opgaveformulier incl. gepast
geld (€4,00) in een gesloten envelop in te leveren vóór dinsdag 2 mei 2017 op school bij de eigen
leerkracht. Let goed op of u alle gegevens juist en volledig heeft ingevuld, zo voorkomen we misverstanden.
Met elkaar kunnen we er dit jaar weer prachtige, sportieve avonden van maken! Laten we met elkaar ook
dit jaar er weer gezellige avonden van maken!
Vriendelijke groet,
Martin Prins
Voor eventuele vragen mag u gerust bellen, mijn nummer is 06-20758155.
Naar inhoud
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