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Kreet van de week
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Sport
De afgelopen week zijn er heel wat sportieve momenten geweest voor de kinderen van de Julianaschool.
Op woensdagmiddag 21 maart werd het schoolvoetbaltoernooi gehouden. Op de voetbalvelden van
Excelsior ’31 en SC Sportclub was het een drukte van belang met alle spelers en supporters. We mochten
met onze school deelnemen met 4 teams: 2 meiden teams en 2 jongensteams. De kinderen hebben veel
plezier gehad en het was een gezellige middag. De resultaten waren wat wisselend, maar dat mocht de
pret niet drukken.
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Team Jongens 1 heeft alle wedstrijden gewonnen en zelfs nul tegendoelpunten gehad. Een knap staaltje
voetbal van deze jongens. Team Jongens 2 heeft helaas alle wedstrijden verloren, maar ze hebben wel
een erg leuke middag gehad en dat is ook erg belangrijk. Team Meisjes 1 heeft alle wedstrijden gewonnen.
Complimenten voor deze meiden! Team Meisjes 2 heeft drie wedstrijden verloren en één wedstrijd gelijk
gespeeld. Voor deze meiden was de competitie zwaar, maar ze hebben de moed niet opgegeven en ze
hebben veel plezier gehad met elkaar. Al deze teams mogen op woensdagmiddag 4 april nog eens hun
beste beentje voorzetten, tijdens de 2e ronde van het schoolvoetbaltoernooi.
De afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 5 een tennisclinic gehad bij Tennisclub De
Mors. Dat je tennissen niet zomaar één, twee, drie onder de knie hebt, hebben de kinderen gemerkt. Het
is best lastig om allereerst de bal goed te raken en dan ook nog eens over het net te slaan en de bal tussen
de lijnen te laten neerkomen. Pfffffffffffffffff…… daar moet je echt flink op oefenen, maar het was wel erg
leuk om te doen! Voor iedereen die het leuk vindt om ook eens een kijkje te nemen bij de tennisclub, is er
zaterdag 24 maart vanaf 14.00 uur een open dag bij Tennisclub De Mors.

De kinderen van de groepen 8 zijn deze week naar het zwembad geweest voor een clinic waterpolo.
Dat je voor waterpolo een super goede conditie moet hebben, hebben de kinderen gemerkt. De clinic
duurde ‘maar’ 45 minuten, maar de kinderen waren helemaal ‘op’ toen ze op school terug waren. Mochten
de kinderen de smaak van waterpolo te pakken hebben gekregen, dan kunnen ze terecht bij RZ&PC De
Mors.
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Paasviering
Op woensdagavond 28 maart is de paasviering van de
groepen 5/6 en de groepen 7/8. Het thema van de
paasviering is:

Christus Leeft!
De viering van de groepen 5/6 start om 19.00 uur en de viering
van de groepen 7/8 start om 20.30 uur.
We willen de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te
zijn. In verband met de beschikbare ruimte mogen er per kind 2
volwassenen bij de viering aanwezig zijn.
Tijdens de viering zal zandprinses Rosa van der Vijver ons aan
de hand van prachtige beelden meenemen in de Bijbelverhalen
rondom Pasen.
Op donderdagmorgen 29 maart hebben de kinderen van de
groepen 0 t/m 4 de paasviering in hun eigen groep.
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Avondvierdaagse
Martin Prins heeft gevraagd of wij onderstaand stukje in de weekbrief willen
opnemen.
Beste ouders,
Uw kind heeft vandaag een opgavebrief meegekregen voor de Wandelvierdaagse 2018. Ik wil u vragen
deze volledig in te vullen. Afgelopen jaar waren er veel formulieren niet volledig ingevuld of onleesbaar.
Verder klopte het te betalen bedrag soms niet. Dit jaar zullen we de niet volledig ingevulde formulieren
niet in behandeling nemen en retour doen via de leerkracht van uw kind. U kunt zich dan niet meer via
school inschrijven maar uiteraard wel individueel via de website www.avd-rijssen.nl.
De formulieren die na 29 maart binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
LET DUS OP DAT U HET FORMULIER VOLLEDIG INVULT, MET HET JUISTE BEDRAG EN OP TIJD
INLEVERT!
Verder heeft zich tot nu toe 1 persoon opgegeven om mij mee te helpen met de organisatie. Ik wil graag
een dringend beroep doen op u als ouder, om u alsnog op te geven. Het zou jammer zijn als we dit
evenement, waar zoveel (meer dan 400) kinderen graag aan mee doen, moeten stoppen, omdat er van
die 400 kinderen maar 1 ouder is die zich heeft opgegeven om te helpen….
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Ik hoop dat we er met elkaar de komende jaren onze schouders onder willen steken om dit prachtige
evenement te behouden.
Hartelijke groet
Martin Prins
06-20 75 81 55
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Twentse Techniekweek
De afgelopen week was het de Twentse Techniekweek. Ruim 600 kinderen uit de groepen 7 uit de
gemeente Rijssen-Holten en uit Enter hebben hier aan deelgenomen. De kinderen uit onze groepen 7
hebben ook deelgenomen.
Het idee achter de Twentse Techniekweek is ‘jong geleerd is oud gedaan’. De kinderen zijn afgelopen
maandag op de fiets naar REMO gegaan en daar hebben ze o.a. gemetseld, getimmerd en geschilderd.
Daarnaast zijn ze in de technomobiel geweest en was er gelegenheid om te spelen met robotmachines.
Kortom: een geslaagde ochtend!
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28 maart

Paasviering groepen 5 t/m 8 in de Ark

29 maart
30 maart

Paasviering groepen 0 t/m 4 op school
Goede Vrijdag

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

Eindtoets groep 8c
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20 april
25 en 26 april

Koningsspelen
Leerlingen groepen 0 t/m 4 vrij

27 april t/m 6 mei
7 mei

Meivakantie
Betaaldag 1 schoolreizen en kamp

7 mei
10 mei en 11 mei

Hoofdluiscontrole
Hemelvaartsdag en vrije dag
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