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Kreet van de week
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Uitslag eindtoets groep 8
Vorige week hebben de kinderen van de groepen 8 de uitslag van de eindtoets meegekregen naar huis. We
hebben dit schooljaar voor het eerst de Route-8 eindtoets gebruikt. Dit is een adaptieve toets die digitaal
wordt afgenomen. Adaptief wil zeggen dat elk kind een toets gemaakt die past bij zijn of haar niveau.
We zijn tevreden over de toets uitslag, omdat we de kinderen er goed in kunnen herkennen. Bij de meeste
kinderen komt het advies voor het voortgezet onderwijs overeen met de toets uitslag.
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Als school hebben we een gemiddelde score van 213,5 behaald, hiermee scoren we boven het landelijk
gemiddelde voor onze schoolgroep. Dat gemiddelde is vastgesteld op 208,6 punten.
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Uitnodiging pinksterviering
Het pinksterfeest, het feest van de komst van de
Heilige Geest, wordt dit jaar door de groepen 3 en
4 in de kerk gevierd. Op woensdag 31 mei is de
viering voor de groepen 3 en op donderdag 1 juni voor
de groepen 4.
De viering is in ‘de Ark’ en begint om 19.00 uur, de
deuren gaan om 18.45 uur open. Na afloop is er koffie
en thee.
Alle ouders en verzorgers van de kinderen van deze
groepen zijn van harte welkom!
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Verkeersbrigadiers
Misschien is het u afgelopen maandag wel opgevallen dat er andere verkeersbrigadiers stonden.
Burgemeester Arco Hofland was samen met één van de wethouders verkeersbrigadier op de oversteek aan
de Laan oud-Indiëgangers en op de oversteek aan de Stroekeld.
Hiermee vragen ze aandacht voor Rijssen-Holten als fietsgemeente, maar ook voor het belang van een
veilige oversteek voor de kinderen. Helpt u ook mee om uw kinderen veilig te laten oversteken? Er zijn
nog een aantal momenten waarop de oversteekplaatsen niet bemand zijn. U kunt zich aanmelden bij onze
verkeersouders: verkeersouders@julianaschool.net.
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Kalender
25 mei

Hemelvaartsdag

26 mei
31 mei

Vrij na Hemelvaartsdag
Pinksterviering groepen 3 in de Ark

1 juni
2 juni

Pinksterviering groepen 4 in de Ark
Pinksterviering groepen 0, 1, 2, 5, 6, 7 en 8 in de eigen groep

5 juni
13-16 juni

Tweede pinksterdag
Wandel4daagse

22 juni
23 -26 juni

Oudergebedsgroep
Lang weekend vrij

27 juni
29 juni

Evaluatiegesprekken plusgroep
Schoolreizen groep 0 t/m 7

3 juli
4 juli

MR-vergadering
Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7

6 juli

Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7
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