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Kreet van de week

Naar inhoud

Schoolvoetbaltoernooi
Afgelopen woensdag was het zover, de tweede ronde van het schoolvoetbaltoernooi. De leerlingen
waren gemotiveerd om een zege binnen te halen. Team 1 van de jongens én team 1 van de meisjes kon
zelfs nog kampioen worden van het toernooi. Aan de coaches heeft het waarschijnlijk niet gelegen, want
die stonden actief langs het veld aanwijzingen te geven. De leerlingen gingen er vol goede moed tegenaan.
Ze hebben hun uiterste best gedaan. Zelf zeggen ze het volgende over het schoolvoetbaltoernooi:
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Jongens team 1: We hadden veel lol en bereikten de finale tegen de Beatrixschool! We hadden in de
poule met 4-0 van dat team gewonnen. De finale wisten we met 2-0 te winnen.
Jongens team 2: Het was een superleuke ervaring om mee te doen. We hebben veel plezier gehad en we
zijn blij dat we een keer gescoord hebben. Ons team is laatste geworden en we hebben na de tijd lekkere
patatjes gekregen. We hebben ook nog met ze allen bij team 1 gekeken en die waren kampioen geworden.
Meisjes team 1: Afgelopen woensdag heeft het schoolvoetbaltoernooi plaatsgevonden. De meiden van
team 1 zijn vierde geworden. We hebben met 1 punt verschil verloren, maar dat maakt ons niks uit. We
zijn al lang blij dat we zover gekomen zijn. Uiteindelijk hebben we nog een frietje gegeten.
Meisjes team 2: We hebben woensdag schoolvoetbal gehad. Team 2 is 12e geworden van de 16. Daarna
hadden we nog met z'n allen patat gegeten.

We zijn trots op al onze voetballers en we weten dat iedereen zijn beste beentje heeft voorgezet!
Team jongens 1 mag nog een keer spelen, tijdens de regionale ronde van het schoolvoetbaltoernooi op
woensdagmiddag 16 mei.
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Praktisch verkeersexamen groep 7
De groepen 7 hebben afgelopen woensdag het praktisch verkeersexamen
gehad. Het start- en eindpunt was bij ‘het Parkgebouw’. Daar was eerst een
strenge fietscontrole door de mensen van Veilig Verkeer Nederland. Vervolgens
kregen alle leerlingen een hesje met een nummer en nadat ze die hadden
ontvangen mochten ze de route gaan fietsen. Onderweg zaten vrijwilligers die
nauwlettend in de gaten hielden of de leerlingen zich aan de regels hielden.
Gelukkig heeft iedereen de fietsroute goed gefietst en mogen we met trots
meedelen dat alle leerlingen van de Julianaschool geslaagd zijn!
Naar inhoud
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Verkeersbrigadiers
Helaas is er geen reactie geweest op de oproep die we afgelopen week hebben gedaan. Dit
betekent dat er op de vrijdagen om 12 uur geen verkeersbrigadiers meer zullen staan
bij de oversteek op ‘de Stroekeld’. Mocht u zich alsnog willen opgeven dan kan dat via emailadres: verkeersouders@julianaschool.net.
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Juniordictee
Marleen Baan en Marlinde Schoten hebben afgelopen maandag
deelgenomen aan de vervolgrondes van het Juniordictee. De beide
dames waren de beste spellers van de gemeente Rijssen-Holten en
daarom mochten ze deze week naar de provinciale
kampioenschappen in Ommen. Dit zeggen ze zelf over de
vervolgronde:
Bij aankomst kregen we van een vrouw het naamplaatje waar
mensen ons aan konden herkennen. Een klein beetje zenuwachtig
waren we met 17 andere kinderen achter de schermen aan het wachten tot één voor één onze naam werd
omgeroepen. Eenmaal op onze plaatsen werd het dictee voorgelezen door de bekende
kinderboekenschrijver Fred Diks. Het thema van het dictee was “Sneeuwpret”. Ongeveer een kwartiertje
later was het pauze. We hebben van tevoren een muntje gekregen die we konden inruilen tegen een
drankje. Eenmaal terug aangekomen had Karel (de humoristische presentator) een verrassing voor de
kinderen… de ouders waren nu aan de beurt. Zij kregen een meerkeuze quiz. Nadat de ouders waren
geweest werd het tijd om de winnaar van het Juniordictee bekend te maken. Om ons nog iets langer in
spanning te houden werd er nog een beetje omheen gedraaid. Zo werd gezegd dat eigenlijk alle deelnemers
een winnaar waren, omdat je meedeed aan het dictee van Overijssel. Toch kwam er uiteindelijk één winnaar
uit. Mees Felix van de Prinses Beatrixschool uit Nijverdal was de winnaar. Tot slot kregen alle deelnemers
een oorkonde en een sleutelhanger.
We zijn ontzettend trots op deze meiden dat ze zover zijn gekomen! Super gedaan!
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Eindtoets groep 8
Aanstaande week beginnen de leerlingen van groep 8 met de eindtoets. De leerlingen zullen alle kennis
die ze de afgelopen jaren op de basisschool hebben opgedaan moeten inzetten. We hebben het volste
vertrouwen in de leerlingen en wensen ze heel veel succes toe!
Naar inhoud

Schoolschaaktoernooi
Aanstaande woensdag mogen er een aantal leerlingen van de Julianaschool meedoen aan het
schaaktoernooi in ‘het Parkgebouw’. Er is sprake geweest van een heuse competitie binnen de school
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waarbij de winnaars zich hebben genomineerd voor het schoolschaaktoernooi. De volgende leerlingen
zullen de Julianaschool vertegenwoordigen:
Team 1: Yoran Voortman, Luuk Eenkhoorn, Ruben Eenkhoorn en Hidde ter Haar.
Team 2: Brendan Agteres, Corné Nijland, Douwe Jongsma en Mattanja Lingeman.
Mocht één van de spelers uitvallen door ziekte of andere redenen dan hebben we ook een reservespeler op
de lijst staan in de persoon van Bas Fokkert. U bent van harte welkom in ‘het Parkgebouw’ om de spelers,
op fluistertoon, te komen aanmoedigen.
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Wandelvierdaagse
De wandelvierdaagse commissie heeft gevraagd of we onderstaand bericht willen opnemen in de weekbrief.
Beste mensen,
Fantastisch… 428 kinderen en ouders hebben zich opgegeven voor de wandelvierdaagse. Ook zijn er
voldoende ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen. Afgelopen week zijn we al actief bezig
geweest met de organisatie.
Dit jaar hebben we voor de Julianaschool een leuk thema bedacht voor de avondvierdaagse. Het thema is:
KLEUREN!! Per groep hebben we een verdeling gemaakt in kleuren:
Groep 3: blauw en rood
Groep 4: wit en oranje
Groep 5: groen en roze
Groep 6: geel en zwart
Groep 7: paars en bruin
Groep 8: blauw en rood
We zijn erg benieuwd naar jullie/uw creativiteit en we hopen op een geweldig kleurrijk spektakel tijdens de
laatste afsluitende avond! Binnenkort zult u meer horen over de groep en vakkenverdeling.
De wandelvierdaags commissie,
Ernst, Janneke, Joanne, Lydia, Marieke, Patricia, Martin
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Koningsspelen
Op vrijdag 20 april worden de Koningsspelen gehouden. We beginnen deze Koningsspelen op beide
locaties met het hijsen van de vlag en het zingen van ons volkslied.
Voor de locatie ‘de Stroekeld’ willen we vragen of de ouders tijdens het hijsen van de vlag en het zingen
van het volkslied buiten de hekken willen wachten, zodat het voor de kinderen overzichtelijk blijft op het
plein.
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De kinderen van de groepen 0, 1 en 2 zijn deze dag bezig met spellen op het schoolplein van de locatie
‘de Stroekeld’.
De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben een vossenjacht in
de wijk.
De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben ’s ochtends een
sport- en spelcircuit op het sportveld naast sporthal ‘De
Stroekeld’.
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben de hele dag een
sportdag op sportpark ‘De Koerbelt’. Omdat de kinderen van
de groepen 7 en 8 al op tijd bij sportpark ‘De Koerbelt’ worden
verwacht, zullen zij niet bij het hijsen van de vlag en het zingen
van het volkslied aanwezig kunnen zijn.
Uiteraard zijn belangstellenden deze dag van harte welkom om
een kijkje te komen nemen op de verschillende locaties! We
hopen op een gezellige en sportieve dag.
Naar inhoud

Kalender
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

7 mei
7 mei

Betaaldag 1 schoolreizen en kamp
Hoofdluiscontrole

10 mei en 11 mei
16 mei

Hemelvaartsdag en vrije dag
Oudergebedsgroep

16 mei
17 mei

Pinksterviering groepen 0 en 0/1 in de Ark
Pinksterviering groepen 1/2 en 2 in de Ark

21 mei
23 t/m 25 mei

Tweede Pinksterdag
Kamp groep 8b, groepen 0d, 0/1a en o/1b zijn vrij
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Typeschool Riessen
Yvette Markvoort, van Typeschool Riessen, heeft gevraagd of we onderstaand bericht willen opnemen in
onze weekbrief.
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Ook volgend schooljaar zullen er weer typlessen gegeven worden op school. We leren de letters via het
programma Typeworld. Daarnaast wordt er ook nog les gegeven in Word, dit is een bonusstukje en altijd
handig voor bijvoorbeeld een werkstuk. De kinderen uit de groepen 6 hebben deze week een
aanmeldingsformulier meegekregen naar huis. Het aanmeldingsformulier mag ingeleverd worden bij
Typeschool Riessen, Nijlandstraat 59 in Rijssen.
Heeft u geen aanmeldingsformulier ontvangen, opgave kan ook via de site www.typeschoolriessen.nl.
Bij aanmelding via de site ontvangt u altijd een bevestigingsmail terug..
Naar inhoud
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