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Kreet van de week

Naar inhoud

Geboren
Hoera het is feest bij de familie Boorsma! Op 21 april 2017 heeft Nathan
Boorsma (Peller 21, 7463 DC) uit groep 0/1a een broertje gekregen, hij
heet Ruben Joan.
Op het kaartje staat geschreven:

Groot is het wonder,
jij bent zo klein:
Dankbaar zijn wij God
dat jij ons kindje en
mijn broertje mag zijn.
Wij wensen dit gezin Gods zegen en veel geluk toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Naar inhoud
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TSO-oproep
Elke dag staan er een aantal vrijwillige ouders en een aantal pedagogische medewerkers klaar om
met de kinderen tussen de middag over te blijven. Dit doen zij met veel plezier! Hiervoor krijgen de ouders
een vergoeding van 8 euro per keer.
Omdat er ouders zijn die gaan stoppen met de TSO i.v.m. verhuizing ed., zijn we op zoek naar nieuwe
ouders die mee willen helpen om de TSO draaiende te houden. Dit geldt voor de locatie De Stroekeld en
de Roerdomp. Wanneer u eerst een keer wil meekijken om te zien wat het is en hoe het gaat, bent u van
harte welkom!
Weet u nu al dat u een keer wil meekijken met de TSO voor nu of volgend jaar, of wilt u informatie, dan
kunt
u
zich
opgeven
bij
Aukje
Lawerman,
adjunct-directeur
(06-19577761
of
a.lawerman@julianaschool.net).
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Schoolfotograaf
Op 16 en 17 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Net als voorgaande jaren komt Backx
Positief uit Almelo de foto’s maken.
Er worden van elk kind afzonderlijk portretfoto’s gemaakt en iedereen komt samen met zijn of haar groep
op een groepsfoto. Op woensdagmiddag tussen 12.45 en 15.45 uur bestaat de mogelijkheid om broer/zus
foto’s te laten maken. Alle foto’s worden gemaakt op de locatie de Stroekeld. De portretfoto’s en de
broer/zus foto’s worden gemaakt in het speellokaal.
Volgende week krijgt u via de weekbrief te horen wanneer de groep van uw kind(eren) aan de beurt is voor
de fotografie.
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Kalender
5 mei

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

16 en 17 mei
24 mei

Schoolfotograaf
Oudergebedsgroep

25 mei
26 mei

Hemelvaartsdag
Vrij na hemelvaartsdag

31 mei
1 juni

Pinksterviering groepen 3 in de Ark
Pinksterviering groepen 4 in de Ark

13-16 juni

Wandel4daagse

Naar inhoud

~2~

