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Kreet van de week
THEMALIED: BEN JIJ EEN HELD?
Kom, juich! Jij bent een held
als je heel blij van Jezus vertelt.
Kom, juich! Zing tot Zijn eer.
Hij is je Heiland, Hij is de Heer!
Abram trekt weg als God hem dat zegt.
Wat God belooft heeft, gebeurt ook echt.
Rachab heeft moedig mannen gered.
Zij heeft op God, op de Heer gelet.
Kom, juich! Jij bent een held
als je heel blij van Jezus vertelt.
Kom, juich! Zing tot Zijn eer.
Hij is je Heiland, Hij is de Heer!
Gideon wint met driehonderd man,
want Hij vertrouwt van harte Gods plan.
Saul deed verkeerd, maar is omgekeerd,
Paulus heeft ons van Jezus geleerd.
Kom, juich! Jij bent een held
als je heel blij van Jezus vertelt.
Kom, juich! Zing tot Zijn eer.
Hij is je Heiland, Hij is de Heer!
Melodie:
Zing, zing, zingen maakt blij
Tekst: Roel Bartels
Naar inhoud
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Aanmelden nieuwe leerlingen
Gisteren, op donderdag 25 januari, was er open huis bij ons op school voor ouders met een kind in de
leeftijd tussen 2½ en 4 jaar. Naast rond kijken op school, de sfeer proeven en in gesprek gaan met
teamleden, kon u ook uw kind aanmelden.
Bent u er gisteren niet aan toe gekomen, of bent u vergeten om uw zoon of dochter aan te melden, zou u
dit dan zo spoedig mogelijk alsnog willen doen? We willen graag voor as. woensdag, 31 januari, in kaart
brengen op hoeveel leerlingen we mogen rekenen. Voor ons is dit heel erg belangrijk, omdat de formatie
(het aantal leerkrachten en groepen) hierop wordt gebaseerd.
U kunt het ‘aanmeldformulier 2018-2019’ downloaden (www.julianaschool.net of www.pcporijssen.nl) en
invullen. Op school zelf liggen er ook aanmeldformulieren klaar. De formulieren moeten worden voorzien
van de handtekening van beide ouder(s)/verzorger(s).
Naar inhoud

Griep
HAAA

HAAA

HAAA

HAAA

TSJOE

Helaas is de griepgolf, die Nederland teistert, deze week onze
school niet voorbij gegaan. Er zijn heel wat leerlingen ziek
gemeld en met het personeel is het niet anders.
Op heel veel andere scholen in onze regio heerst ook de griep. Er waren daardoor geen invallers meer
beschikbaar bij het mobiliteitscentrum OBT. Deze week hebben we op een aantal plaatsen in de school al
collega’s doorgeschoven en hebben parttimers extra gewerkt, maar ook daar zit een grens aan. Voor vier
groepen is het helaas niet gelukt om een invaller te vinden, de kinderen uit deze groepen hebben daarom
een dag vrij gehad.
We wensen alle zieken beterschap toe en we hopen dat iedereen snel weer opknapt!
Naar inhoud

Themaweek
Elk jaar organiseren de scholen van PCPO een themaweek in samenwerking met verschillende kerken in
Rijssen. De themaweek 2018 is van maandag 29 januari t/m zondag 4 februari. De themaweek wordt
afgesloten met een themadienst in de kerken op zondagmorgen 4 februari.
Het thema is dit jaar: “Ben jij een held?”
Aan de hand van een drietal Bijbelgedeelten willen wij helden uit de Bijbel volgen. Je bent een held als je
heel moedig bent. In de Bijbel zijn mensen helden als ze vertrouwen op wat God zegt.


Abraham is een held, omdat hij gelooft wat God belooft (Genesis 12: 1-9).
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Rachab is een held omdat zij de verspieders redt. Dat doet ze omdat ze gelooft dat de God van
Israël een machtige God is, die Zijn volk beschermt (Jozua 2: 1-24).

Gideon is een held, omdat hij met driehonderd mannen de Midianieten verslaat. Hij behaalt die
grote overwinning, omdat hij vertrouwt op wat God heeft gezegd (Richteren 7: 1-22).
Wij leren samen dat je een held bent als je doet wat God zegt en/of van je vraagt. Tijdens de themadienst
op zondag zal de roeping van Saulus centraal staan (Handelingen 9: 1-22).
Doet u ook in uw gezin mee om er een fijne themaweek van te maken? U zou thuis met uw kind(eren)
kunnen spreken over de verhalen die op school zijn verteld, of het themalied kunnen zingen. Misschien
kunt u het Bijbelverhaal nog eens (laten) lezen uit de kinderbijbel. Om u te helpen krijgt elk gezin volgende
week een brief met dagboekstukjes, passend bij het Bijbelgedeelte dat gelezen kan worden. De brief gaat
maandag met het oudste kind uit het gezin mee naar huis.
De themaweek wordt afgesloten in de ochtenddiensten van de deelnemende kerken:
Schildkerk:
Sion:
De Hoeksteen:
De Ark:
Open Hof:
Ontmoetingskerk:
Elsen:

10.45
09.30
10.00
09.00
10.00
11.00
10.00

uur
uur
uur
uur en 10.45 uur
uur
uur
uur

Vanuit het verhaal van de roeping van Saulus wordt het thema “Ben jij een held?” verder uitgelegd. Alle
kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn heel hartelijk welkom in één van deze
kerkdiensten.

Bij de themaweek hoort ook een financieel doel. Dat zal dit keer zijn voor het project “De gevulde
waterkruik”. Dat er zomaar water uit de kraan komt bij je thuis en op school is niet overal zo. Kinderen
in Afrikaanse landen, ook in Guinee-Bissau, een land aan de westkust van Afrika, kunnen niet zomaar de
kraan opendraaien. Voor hen is er niet zomaar schoon drinkwater. Paul Akkerman uit Holten, die als
ontwikkelingswerker in de landbouw werkzaam was in Guinee-Bissau, bedacht het plan. Hij dacht: als we
waterreservoirs maken en in het regenseizoen daar water in opvangen, dan hebben de mensen en de
dieren in de warme seizoenen ook water te drinken en dan kunnen ze ook de plantjes water geven. Zo
bedacht hij de grote waterkruiken van steen, want het water moet, om een jaar lang drinkbaar te blijven,
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wel donker bewaard worden. Toen maakte Paul Akkerman met behulp van mensen uit Afrika en Nederland
grote waterkruiken in de dorpen en bij de huizen van mensen. Hierin stroomt in het regenseizoen water
door een filter (vaak een stukje gordijn), via een gootje vanaf het dak, in de grote waterkruik.
Het zendingsgeld in de themaweek en van de maandag daarop (5 februari), is ook voor dit doel bestemd.
In de themadiensten in de kerken zal ook voor dit doel worden gecollecteerd.
Van harte hopen we dat iedereen een fijne en gezegende themaweek heeft!
Naar inhoud

Kalender
29 januari t/m 4 februari
29 januari

Bijbels Themaweek
Evaluatiegesprekken plusgroep

5 februari
14 februari

Evaluatiegesprekken plusgroep
Schaaktoernooi

16 februari
19 februari

Rapport 1
10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7

19 februari
20 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8
10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7

20 februari
21 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8
Alle leerlingen zijn vrij

22 februari
22 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

26 februari t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie
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Kindercollege
De bibliotheek van Rijssen-Holten heeft gevraagd of wij onderstaand bericht willen opnemen in onze
weekbrief.
Op woensdag 7 februari geeft een ridder van ‘Ridders op school’
(www.riddersopschool.nl) een kindercollege voor kinderen van 6-12 jaar in het
‘Kulturhus’ in Holten. Het college begint om 15.30 uur.
De ridder komt in vol ornaat en vertelt o.a. over wapens in de Middeleeuwen.
Hij vertelt ook een mooi verhaal en beantwoordt alle vragen.
Kaarten reserveren kan via www.kulturhusholten.nl. Leden betalen € 3,50, nietleden betalen €6,00.
Naar inhoud
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