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Kreet van de week

Naar inhoud

Schoonmaakavonden
Volgende week staan de schoonmaakavonden weer ingepland. Op maandagavond 10 juli is de
schoonmaakavond voor de groepen 0/1a, 2, 4 en 6 en op woensdagavond 12 juli is de
schoonmaakavond voor de groepen 0, 1, 3, 5, en 7.
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De groepen 8 plannen i.v.m. de musical in de laatste schoolweek een schoonmaakmoment in. Deze
lokalen liggen nu zo vol met rekwisieten voor de musical, dat schoonmaken nu niet handig is.
We hopen weer op veel behulpzame ouders die ons willen helpen om de lokalen te boenen en te
soppen. Wilt u zelf een emmertje en doekje meenemen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Naar inhoud

Kennismaken met de nieuwe groep
Alle kinderen die, door bijv. verhuizing, na de zomervakantie naar een andere school van PCPO gaan,
nemen woensdag 12 juli een kijkje op hun nieuwe school en in hun nieuwe groep. De kinderen waar
het om gaat hebben hier thuis een uitnodigingsbrief voor ontvangen.
De kinderen die volgend schooljaar bij ons in groep 1/2, 2 en 3 zitten gaan woensdag 12 juli na de
pauze kijken in de nieuwe groep en kennismaken met de nieuwe klasgenoten en de nieuwe
leerkracht(en). De kinderen van de groepen 4 nemen deze ochtend even een kijkje op de locatie
Roerdomp.
De kinderen van de groepen 0 en 0/1 mogen donderdagmiddag 13 juli in hun nieuwe groep kijken bij
de nieuwe leerkracht(en). Zij worden deze middag verwacht van 14.00 – 15.00 uur.
Naar inhoud

Gastles groep 7
De kinderen van de groepen 7 zijn de laatste weken van het schooljaar druk bezig met een
muziekproject. In het kader van dit project zijn een aantal leden van muziekvereniging Wilhelmina
met instrumenten op school langs gekomen om er het één en ander over te vertellen en te laten horen.
Ook mochten de kinderen zelf een instrument uitproberen.
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Personeel
Vorige week hebben we de groepsverdeling voor 2017-2018 bekend gemaakt. Een aantal van u had
misschien al wel gezien dat er een tweetal namen ontbrak op de lijst.
We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van juf Elsbeth ter Horst – Veneman. Zij stopt
met haar baan op de Julianaschool. De afstand tussen Rijssen en Rheezerveen is best groot en dat kost
haar elke dag ruim een uur reistijd. Ze gaat nu op zoek naar een baan die dichter bij huis is. Na ruim 20
jaar Julianaschool zullen we Elsbeth zeker gaan missen, maar we snappen haar besluit ook. Wilt u
afscheid nemen van Elsbeth? Dan kan dit op dinsdagmiddag 18 juli van 15.30 – 16.30 uur in het lokaal
van Elsbeth op de locatie ‘de Stroekeld’.
Gérinda Tijhof – de Goeijen stond ook niet meer op de lijst. Gérinda, haar man en kinderen gaan hun
huis en hart openstellen voor pleegzorg. Ze willen kinderen in de knel een veilige, warme thuisbasis
bieden. Pleegzorg is echter is lastig te combineren met een vaste baan. Gérinda komt daarom volgend
schooljaar niet terug als vaste leerkracht. Wel blijft ze beschikbaar voor invalwerk op de Julianaschool,
als de thuissituatie er op dat moment geschikt voor is. Ze neemt daarom dan ook geen afscheid, want we
zullen haar volgend jaar zeker nog wel tegenkomen op school.
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Geboren
Afgelopen donderdag is Noud Hegeman geboren. Noud is het zoontje van
juf Carien Hegeman-Heuver (Frans Halsstraat 7, 7442 KL Nijverdal) en haar
man. Juf Carien Hegeman heeft vanaf januari tot ongeveer half mei juf van
Beuzekom vervangen in groep 4c.
We wensen Carien en haar man veel geluk en Gods zegen toe bij de
opvoeding van hun kinderen.
Naar inhoud
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ROR
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van groep 8 en meester Pullen en juf Steen meegedaan aan de
ROR (Reggesteyn Obstacle Run). Een run van bijna 7 kilometer waarbij er meer dan 20 obstakels
overwonnen moesten worden. Dat vraagt heel wat sportiviteit en doorzettingsvermogen. Wij zijn dan ook
trots op onze KANJERS en vinden dat ze een GEWELDIGE prestatie hebben neergezet.
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Kalender
10 juli

Schoonmaakavond voor de groepen 0/1a, 2, 4 en 6

12 juli
14 juli

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

17 juli
18 juli

Afscheidsavond 8a
Afscheidsavond 8c

19 juli
21 juli

Afscheidsavond 8b
Laatste schooldag, alle kinderen zijn ’s middags vrij.
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~5~

