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Kreet van de week

Naar inhoud

Afscheid nemen
Beste ouders, kinderen
Na bijna 22 jaar ga ik, juf Elsbeth ter Horst-Veneman, afscheid nemen van de Julianaschool.
Ik heb met veel plezier en enthousiasme gewerkt als juf van groep 0, 1, 2 en 3 en ook als bouwcoördinator
van de onderbouw. Ik heb veel geleerd en genoten van jullie kinderen, u als ouder en in de samenwerking
met collega's. Mooie, maar soms ook lastige en moeilijke momenten.
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Het was een gezegende tijd op de Julianaschool.
Maar nu ik al weer ruim 6 jaar in Rheezerveen (gem. Hardenberg)
woon met mijn man Gerrit en dochter Hannah, heb ik toch
besloten een punt te zetten achter mijn juffencarrière op de
Julianaschool in Rijssen.
Het vertier opzoeken bij ons op het boerenbedrijf en uitzien naar
wat God voor ons als gezin in petto heeft.
Bedankt voor het vertrouwen en het genieten van jullie
kinderen. Het ga jullie allemaal goed en wie weet tot ziens
...
Hartelijke groet, Elsbeth ter Horst
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’.
Naar inhoud

Afscheidsavonden
Volgende week maandag, dinsdag en woensdag zijn de
afscheidsavonden van de groepen 8. We nemen na acht jaar afscheid
van deze kinderen en in sommige gevallen ook afscheid van gezinnen,
omdat de jongste zoon of dochter van school gaat.
De kinderen uit de groepen 8 zijn al weken bezig met het inoefenen van
de afscheidsmusical ‘Help we zijn het bruidspaar kwijt’. Deze week
mochten ze de musical al twee keer opvoeren voor publiek. Eén keer
voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en broertjes en zusjes uit de
lagere groepen en één keer voor opa’s, oma’s en oudere broers en
zussen die al van school af zijn. We hebben veel enthousiaste reacties
uit het publiek gehoord.
We wensen de kinderen, hun ouders en de leerkrachten van groep 8 een
fijne afscheidsavond toe.
Naar inhoud

Rapport
Vandaag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Zou u het rapport in de eerste schoolweek na
de zomervakantie weer ondertekend mee terug willen geven naar school?
Naar inhoud
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Schoonmaakavonden
De school ruikt weer fris en fruitig en dat is te danken aan de vele behulpzame
ouders die hebben meegeholpen tijdens de schoonmaakavonden. We willen
iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor de inzet!
De lokalen van de groepen 8 zijn nog niet schoongemaakt i.v.m. de musical. We
hopen dat er deze week nog een aantal ouders zijn die ons daarbij willen helpen.
Naar inhoud

Geboren
Op 26 juni konden er bij familie Hofman (Barmsijs 64, 7463 BA)
beschuiten met blauwe muisjes worden uitgedeeld. Laenzo is
namelijk op deze dag geboren en zijn ouders en grote broer Keano
(groep 3d) en zus Maylinn zijn blij met de geboorte van dit kleine
mannetje.
We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de
opvoeding van hun kinderen!
Naar inhoud

Kalender
17 juli
18 juli

Afscheidsavond 8a
Afscheidsavond 8c

19 juli
21 juli

Afscheidsavond 8b
Laatste schooldag, alle kinderen zijn vanaf 11.30 uur vrij.

Naar inhoud

Kidsgear Childrens Choir
Zondagmorgen 16 juli treedt het kinderkoor ‘Kidsgear Childrens Choir’ uit Oeganda op de de
Protestantse Gemeente ‘de Open Hof’. De dienst begint om 10.00 uur en de voorganger is mevr. Dini
Beuving.
Het thema van de dienst is VRIENDEN VOOR HET LEVEN. Het wordt een vrolijke dienst waarin de
kinderen van het koor door te zingen en te dansen hun dromen, hoop en ervaringen met ons delen.
Het koor bestaat uit 13 kinderen die deze zomer weer op tournee zijn door Nederland. Dit wordt mogelijk
gemaakt door Stichting UP4S (www.up4s.nl) uit Deventer. De kinderen van het koor zijn wezen en
kansarme kinderen uit Oeganda. De doelstelling van Stichting UP4S is om Oegandese wees- en kansarme
kinderen van 3 t/m 18 jaar een warm thuis en een goede schoolopleiding te bieden.
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Hierdoor worden de kansen op een goede toekomst voor deze kinderen aanzienlijk vergroot. UP4S heeft
een basisschool en een middelbare school in het dorpje Bukomansimbi, waar veel van de kinderen vandaan
komen.
Het koor en hun begeleiding zullen in de hal van de kerk een kraampje inrichten met meegebrachte
Afrikaanse spulletjes. Een deel van deze spulletjes is door de kinderen zelf gemaakt, een deel is gemaakt
door mensen uit het dorp waar de kinderen vandaan komen. Het gaat hierbij om houtsnijwerk, ‘djembés’,
kleden en dergelijke.
Voor kinderen zijn er zondagmorgen workshops waarin ze o.a. kunnen leren djembé spelen.

Naar inhoud

De vakantiebieb
De leescoördinatoren van onze school willen het onderstaande graag met u delen.
De vakantie staat voor de deur en dat betekent natuurlijk veel tijd om boeken te lezen. We willen u daarom
graag op de hoogte brengen van de vakantiebieb app. Met deze app maak je van je telefoon/tablet een ereader. Met de app kunt u allerlei bibliotheekboeken downloaden. Voor de leerlingen of uzelf een ideale
manier om toch een boek mee te nemen op vakantie zonder dat de koffer overvol komt te zitten.
Hieronder een stappenplan hoe u de app en de boeken kunt
downloaden:
1. Google Play (Android) of App Store (iOs)
2. Zoeken naar “vakantiebieb”
3. Downloaden en registreren
4. Uw registratie activeren (u krijgt een e-mail binnen op het
opgegeven e-mailadres)
5. Het boek dat u of uw kind wil lezen downloaden
6. Veel leesplezier en een fijne vakantie gewenst!
Naar inhoud
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