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Kreet van de week

Naar inhoud

Oudergebedsgroep
Aanstaande donderdag, 22 juni, 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
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Algemene ledenvergadering
Vanuit het bestuur:
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Deze week hebben wij per mail de uitnodiging en stukken voor onze Algemene Ledenvergadering
verstuurd, deze vergadering vindt plaats op woensdag 28/6 a.s., locatie Julianaschool de Stroekeld.
Bent u lid van de schoolvereniging en heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en
adresgegevens naar: info@pcporijssen.nl, wij sturen u de stukken dan z.s.m. toe.
Naar inhoud

Prikactie 27 juni 2017
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de
scholen van PCPO Rijssen
Betreft: Prikactie 27 juni 2017
Rijssen, 15 juni 2017
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat
er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit
heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren
schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair
onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad
hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft
dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen
van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken
en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor
jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van
onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u
dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
De petitie wordt op dinsdag 27 juni aangeboden aan de Politiek.
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Op dinsdag 27 juni a.s. doen de scholen van PCPO mee aan de prikactie. Dit houdt in dat de
scholen een uur later opengaan dan normaal. Wilt u hier rekening mee houden?
Wij verwachten van u als ouder(s) dat u zich inzet om de opvang van uw kind(eren) te
regelen.
Mocht het regelen van opvang niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de directie van de
school.
Wij hopen dat u begrip heeft voor de prikactie van onze medewerkers. We doen dit voor de toekomst
van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor
de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur, teams en directies van de scholen van PCPO Rijssen
Frans Nawijn
Naar inhoud

Verkeersbrigadiers gezocht
Helaas heeft de oproep van vrijdag 2 juni geen enkele nieuwe verkeersbrigadier opgeleverd. We
plaatsen de oproep daarom nogmaals.
We zijn voor het komende schooljaar op zoek naar 13 nieuwe verkeersbrigadiers voor onderstaande
momenten:
Oversteek ‘De Stroekeld’

Maandag:
8.15 uur
1 persoon

Dinsdag:
15.15 uur
2 personen

Donderdag
12.00 uur
1 persoon
13.00 uur
2 personen
15.15 uur
1 persoon

Vrijdag
8.15 uur
1 persoon






Oversteek ‘Laan oud-Indiëgangers’
Dinsdag
15.15 uur
2 personen
Woensdag
8.15 uur
1 persoon
Donderdag
15.15 uur
1 persoon
Vrijdag
8.15 uur
1 persoon

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar verkeersbrigadiers voor de reservelijst.
Steekt uw kind of steken uw kinderen ook over bij de verkeersbrigadiers? Dan hopen we dat u zich
aangesproken voelt door deze oproep en dat u zich aanmeldt als verkeersbrigadier. Vele handen
maken licht werk!
Voor meer informatie, of aanmelding kunt u zich richten tot onze verkeersouders Jolanda Lubbers en
Monique Kienhuis: verkeersouders@julianaschool.net.

~3~

De huidige verkeersouders gaan nog tot het einde van dit schooljaar door. Daarna nemen Rianne Koenjer
en Katinka Sans het stokje van hen over. Jolanda en Monique hebben heel wat vrije uren gestopt in het
verkeersouder zijn en we willen hen hier hartelijk voor bedanken! We zijn blij dat we ook twee goede
opvolgers hebben gevonden voor hen en hopen dat Rianne en Katinka met veel plezier hun taak zullen
uitvoeren.
Naar inhoud

Wandelvierdaagse
Afgelopen week hebben 461 kinderen van onze school meegedaan aan de wandelvierdaagse. Een lange
stoet vrolijke kinderen trok door de straten in en rondom Rijssen. Wat mooi ook dat heel wat ouders één
of meerdere avonden hebben meegewandeld met hun kind(eren).
Vanavond is de slotavond en dan lopen alle afstanden (5, 10 en 15 km) het laatste stukje samen. Loopt u
niet mee? Dan is er vanaf de zijlijn plek genoeg om de wandelaars aan te moedigen!
We wensen alle wandelaars vanavond een fijne wandeling toe.
We willen vanaf deze plek ook Martin Prins hartelijk bedanken voor het coördineren van de
wandelvierdaagse voor de kinderen van onze school. Met 461 deelnemers is dat een flinke klus geweest.
Op de website van Fotorijssen.nl (www.fotorijssen.nl) staan heel veel foto’s van de wandelvierdaagse.
Leuk om even een kijkje te nemen!
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Naar inhoud

Geboren
Op woensdag 7 juni is Maria Loren geboren. Loren is het zusje van Rosalie
(groep 7c), Aimee en Marliek van Dijk (Paardenbloem 6, 7463 EL).
De kinderen in de groep van Rosalie hebben de kleine Loren al mogen
bewonderen, want ze is al op school geweest. Loren is echt een heel lief
klein baby’tje, de kinderen hadden wel de hele dag op haar willen passen.
Helaas moest ze na een poosje al weer mee naar huis.
We wensen moeder Lianne en vader Sybren Gods zegen en veel geluk toe
bij de opvoeding van hun kinderen.
Naar inhoud

Het HEIM
De afgelopen weken zijn de kinderen uit de groepen 6 en 7 naar het HEIM in Hengelo geweest, of gaan
daar nog naar toe. Het HEIM is een techniekmuseum waar kinderen worden uitgedaagd om bezig te gaan
met techniek.
Zo hebben de kinderen van onze school o.a. gesoldeerd, spelletjes gedaan die met techniek te maken
hebben en van alles geleerd over het begin van de telefonie. Ook hebben ze een sprong in de tijd terug
gemaakt door te bellen met een ouderwetse telefooncentrale.
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Naar inhoud

Kalender
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
10 juli

Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7
Schoonmaakavond voor de groepen 2, 4, 6 en 8

12 juli
14 juli

Schoonmaakavond voor de groepen 0, 1, 3, 5, en 7
Rapport 2 gaat mee
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17 juli
18 juli

Afscheidsavond 8a
Afscheidsavond 8c

19 juli
21 juli

Afscheidsavond 8b
Laatste schooldag, alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Naar inhoud

Het elfde uur
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Naar inhoud

~8~

