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W4Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 16 maart mochten kinderen uit de groepen 7 en 8, die zelf vinden dat ze goed kunnen
rekenen, meedoen aan de W4Kangoeroewedstrijd. Tijdens deze wedstrijd kregen de kinderen 24
moeilijke wiskundige/rekenkundige opdrachten. De WereldWijde WiskundeWedstrijd (W4) Kangoeroe is
een wedstrijd voor kinderen in groep 3 van de basisschool tot en met klas 6 van het VWO. Natuurlijk is de
wedstrijd wel aangepast aan de leeftijdscategorie van de kinderen, want anders zou het niet eerlijk zijn.
Onze school heeft meegedaan in de categorie wizSMART (voor groep 7 & 8).

Er werd door de kinderen erg hard gewerkt! De opdrachten waren echt moeilijk en er moest diep over
nagedacht worden. Over een aantal weken krijgen we te horen hoe het is gegaan en worden de
prijswinnaars bekend gemaakt.
Om u een beetje een indruk te geven van de wedstrijd volgen hieronder twee opgaven uit de wedstrijd van
afgelopen donderdag.
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Prijzen schoolreizen
Dit schooljaar gaan we op dinsdag 3 juli op schoolreis. Voor een aantal groepen 4, 5 en 6 hebben we een
nieuwe bestemming gevonden. In het onderstaande overzicht kunt u zien wat de bestemmingen zijn en
hoeveel de schoolreizen kosten. De betaaldagen voor de schoolreizen zijn voor dit schooljaar vastgesteld
op maandag 7 mei en maandag 18 juni.
Groep
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Bestemming
Kinderboerderij Dondertman Holten
Met Bello naar de Borkeld en de Poppe
Giga Konijnenhol, Beerze
Flierefluiter Raalte
Apenheul Apeldoorn (nieuwe bestemming)
De Waarbeek Hengelo (nieuwe bestemming)
Openluchtmuseum Arnhem (nieuwe bestemming)
Avonturenpark Hellendoorn
Kamp Lemele
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Prijs
€ 8,00
€ 9,00
€ 16,00
€ 17,50
€ 23,00
€ 22,50
€ 24,50
€ 15,50
€ 57,50

Interimdirecteur
Met ingang van 1 april gaat onze directeur, Marco Schaap, 2 dagen per week aan de slag als interimdirecteur op de Morgenster in Wierden. De andere 3 dagen blijft hij gewoon op de Julianaschool aan
het werk. De huidige directeur van de Morgenster gaat vertrekken naar een andere basisschool en de
Morgenster zou anders tot 1 augustus 2018 zonder directeur zitten. Marco zal op de maandag, woensdag
en vrijdag aanwezig zijn bij ons op school en op dinsdag en donderdag op de Morgenster.
Omdat Marco fulltime directeur is bij ons op school, zijn we op zoek gegaan naar iemand die hem kan en
wil vervangen. Bjorn Linneman heeft aangegeven te willen onderzoeken of een directiefunctie iets is wat
bij hem past. Bjorn gaat daarom met ingang van 1 april 2 dagen per week managementtaken van
Marco overnemen.
Bjorn is fulltime leerkracht van groep 7b en daarom zijn we op zoek gegaan naar een invaller voor 2
dagen per week in groep 7b. Sander Beltman uit Wierden komt met ingang van 1 april ons team tijdelijk
versterken en gaat 2 dagen per week aan de slag in groep 7b.
We wensen zowel Marco, Bjorn als Sander veel succes toe en hopen dat ze met veel plezier hun nieuwe
werkzaamheden mogen uitvoeren.
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MR
De MR heeft gevraagd of we onderstaand bericht met u willen delen.
Ook de tweede verkiezingsronde voor een nieuw MR-lid oudergeleding is voorbij. Fijn dat veel ouders even
de tijd hebben genomen om hun stem uit te brengen. Alle stemmen zijn geteld en Edward Fuit heeft de
meeste stemmen gekregen. Dit betekent dat Edward met ingang van het nieuwe schooljaar Eddy de Bruin
zal opvolgen. We zijn heel blij dat Edward dit wil gaan doen en nogmaals willen we de 5 andere ouders die
zich kandidaat hebben gesteld hartelijk bedanken.
@Edward, hartelijk welkom in de MR!
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Biddag
Afgelopen woensdag hebben we biddag gevierd. Het thema van de biddag was dit jaar ‘Vertel het maar’.
Het Bijbelverhaal dat werd verteld kwam uit 2 Koningen 4: 1-7. De kinderen van de locatie ‘de Stroekeld’
hebben de viering op school gehad. De kinderen van de locatie ‘Roerdomp’ hebben de viering in ‘de Ark’
gehad.
VERTEL HET MAAR
Ben je bang, ben je boos,
vertel het maar aan Jezus.
Ben je ziek, ben je moe,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe!
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Ben je blij, vol verdriet,
ga dan je handen maar vouwen.
Ben je sterk, of niet fit,
God luistert als jij bidt.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe!
Ben je ziek, of gezond,
of zit je in de problemen?
Ben je kwaad, heb je spijt,
de Heere hoort altijd!
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe!
De opbrengst van de collecte van biddag is ten goede gekomen aan het project van ‘de gevulde waterkruik’.
Dit is hetzelfde project waar tijdens de Bijbels Themaweek ook voor gecollecteerd werd.
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Schoolvoetbal
Aanstaande woensdagmiddag 21 maart, ijs en weder dienende, zal de eerste ronde van het
schoolvoetbaltoernooi gespeeld worden. Mocht het weer teveel roet in het eten gooien, dan wordt het
toernooi verplaatst naar woensdagmiddag 28 maart. Het toernooi vindt plaats op de voetbalvelden van
Excelsior ‘31 en SC Sportclub.
Heel wat kinderen uit de groepen 8 doen hier aan mee. We nemen deel aan het toernooi met 2
meidenteams en 2 jongensteams. De kinderen zijn inmiddels goed voorbereid op hun taak en zullen hun
beste beentje voorzetten. De eerste wedstrijden beginnen om 13.00 uur en de laatste wedstrijden zullen
beginnen om 16.00 uur.
Om beschadiging van het sportcomplex tegen te gaan is afgesproken dat spuitbussen met haarverf en
serpentine spray geweerd zullen worden. Ook is het niet toegestaan om te lopen of te spelen op de
voetbalvelden die niet worden gebruikt.
We hopen dat het een reuzeleuk en super sportief evenement wordt, waarbij veel toeschouwers de kinderen
komen aanmoedigen. Jongens en meiden van groep 8: heel veel succes gewenst!
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Kalender
21 maart

Schoolvoetbal ronde 1

28 maart
28 maart

Schoolvoetbal reservedatum ronde 1
Paasviering groepen 5 t/m 8 in de Ark

29 maart
30 maart

Paasviering groepen 0 t/m 4 op school
Goede Vrijdag
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2 april
4 april

Tweede paasdag
Schoolvoetbal ronde 2

11 april
12 april

Schoolvoetbal reservedatum ronde 2
Oudergebedsgroep

16 april
16 april

Eindtoets groep 8a
MR vergadering

17 april
18 april

Eindtoets groep 8b
Schaaktoernooi in het Parkgebouw

19 april
20 april

Eindtoets groep 8c
Koningsspelen

25 en 26 april
27 april t/m 6 mei

Leerlingen groepen 0 t/m 4 vrij
Meivakantie
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Jeugddienst Open Hof
Op zondag 25 maart om 19.00 uur is er in de ‘Open Hof’ een jeugddienst met het thema ‘Sta eens
stil’.
In de drukte van de dag kan het leven als in een sneltreinvaart aan ons voorbijvliegen. Het is goed om af
en toe stil te staan bij de dingen die om ons heen gebeuren. In de stille week voor Pasen is het thema van
de jeugddienst dan ook "sta eens stil". Sta eens stil bij wat je doet, wat je zegt of schrijft en wat dat met
anderen doet. Sta eens stil bij de voorspoed waarin we leven. Sta eens stil bij.... Er zijn genoeg voorbeelden
van gebeurtenissen die het waard zijn om eens stil bij te staan.
Janneke Bekhof-Smit gaat voor in de dienst, die om 19:00 uur begint. Janneke is studentenpastor in
Enschede. De muziek wordt verzorgd door het combo Qnama uit Rijssen.
Het wordt weer een mooie dienst met veel muziek, meezingliedjes en luisterliedjes. Iedereen is welkom:
jong en jong van geest!
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