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Kreet van de week

Naar inhoud

Oudergebedsgroep
De oudergebedsgroep heeft gevraagd of wij onderstaande tekst wilden opnemen in de weekbrief en wij
willen hier graag aan mee werken. We vinden het erg fijn om te merken dat er een groep ouders biddend
om onze school heen staat en we zijn hier dankbaar voor.
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Donderdag 12 april komen wij als gebedsgroep Julianaschool om 8.45 uur weer samen in de
personeelskamer op de locatie ‘de Stroekeld’. Komt u samen met ons God danken en bidden voor school,
leerlingen en leerkrachten? Indien u alleen een keer wilt komen ervaren hoe het één en ander gaat dan
bent u ook van harte welkom. Wij zien uit naar uw komst!
Naar inhoud

Schoolvoetbal
De leerlingen van groep 8 stonden alweer klaar om aan te treden op de sportvelden van SC Rijssen en
Excelsior ‘31 om daar de tweede ronde te spelen van het schoolvoetbaltoernooi. Helaas gingen de
wedstrijden afgelopen woensdag niet door, omdat er een tekort was aan scheidsrechters. De meeste
scheidsrechters hadden examens waardoor ze niet konden fluiten op dit prestigieuze toernooi. De tweede
ronde zal daarom aanstaande woensdag worden gespeeld. U bent van harte uitgenodigd om de jongens
en meisjes aan te komen moedigen bij hun wedstrijden. De eerste wedstrijd staat al gepland om 13:00
uur en daarom zullen de leerlingen op school eten en vervolgens met de coaches naar sportpark De Koerbelt
fietsen.
Naar inhoud

Verkeersbrigadier
De verkeersouders zijn al een tijdje op zoek naar een verkeersbrigadier voor de oversteek op de Stroekeld.
Tot op heden heeft zich nog niemand aangemeld. We willen dit nogmaals onder uw aandacht brengen en
we hopen dat er een aanmelding zal komen, zodat we samen zorgen voor meer veiligheid om de school
wat betreft verkeersituaties. We zoeken iemand voor de vrijdag om 12.00 uur. U kunt u aanmelden door
een mailtje te sturen naar brigadiersjulianaschoolrijssen@gmail.com.
Naar inhoud

Schrijfster op bezoek
De groepen 6 hadden de afgelopen weken een
bibliotheekproject waar ze aan deel hebben genomen. Ze
hadden
allemaal
boeken
in
de
klas
van
kinderboekenschrijfster Corien Oranje. De bibliotheek
Rijssen-Holten heeft deze boeken beschikbaar gesteld, zodat
de leerlingen ze konden lezen en daar vragen over konden
bedenken. De afsluiting van het project was donderdag 5
april. Corien Oranje kwam bij ons op school om vragen van
de leerlingen te beantwoorden en ze had ook de illustrator
van haar boeken meegenomen. De leerlingen zijn hopelijk
een stuk wijzer geworden over het schrijven van boeken en
het tekenen van de illustraties in een boek.
Naar inhoud
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Kampioenen in de school
Kim Borkent en Eva Schepers uit groep 8c hebben afgelopen weekend
wel een heel bijzondere prestatie neergezet. Ze zijn voor de tweede keer
op rij Nederlands Kampioen geworden met hun volleybalteam! We willen
de beide dames feliciteren met dit bijzondere resultaat en daar hoort
natuurlijk een foto bij.
Naar inhoud

Verkeersexamen groep 7
Voor de leerlingen uit groep 7 zijn er twee spannende, maar ook leerzame weken aangebroken. Afgelopen
donderdag 5 april hebben ze zitten zweten op het theoretisch verkeersexamen en komende woensdag,
11 april, mogen ze deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. Donderdag 12 april krijgen ze een
presentatie over de dode hoek. De presentatie is bij sporthal ‘De Stroekeld’ waar een grote vrachtwagen
zal staan. De leerlingen krijgen een filmpje te zien over de dode hoek, maar gaan ook zelf ervaren wat de
dode hoek is. De kinderen hebben de uitslag van het theoretisch verkeersexamen al binnen en we mogen
vertellen dat alle leerlingen in één keer zijn geslaagd! We wensen de leerlingen van groep 7 voor
komende woensdag heel veel succes toe bij het praktijkexamen!

Naar inhoud

Oproep
Renske Borkent uit groep 4c heeft haar longboard laten staan op 29 maart op de locatie ‘De Stroekeld’.
Hij stond binnen bij de bank waar ook de skeelers worden neergezet. Toen de school uitging om half drie
was het longboard weg. Het was een zwart longboard met oranje wielen, en op de onderkant een patroon
met zwart, rood, oranje en geel.
Heeft u dit longboard misschien gezien? Wilt u hem dan afgeven op de locatie ‘De Stroekeld’?
Naar inhoud
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Kalender
11 april
11 april

Schoolvoetbal tweede ronde 2
Praktisch verkeersexamen groepen 7

12 april
16 april

Oudergebedsgroep
Eindtoets groep 8a

16 april
17 april

MR vergadering
Eindtoets groep 8b

18 april
19 april

Schaaktoernooi in het Parkgebouw
Eindtoets groep 8c

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

Naar inhoud
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