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Kreet van de week

Naar inhoud

Scherm gezocht
Voor de paasviering van de groepen 5 t/m 8 op woensdagavond 28 maart, zijn we op zoek naar een groot
projectiescherm van 3 meter breed dat we mogen lenen/huren. Misschien is er wel een
ouder/verzorger die ons verder kan helpen. Bent u in het bezit van zo’n scherm, of weet u zo’n scherm
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voor ons te regelen, zou u dan contact op willen nemen met Joke van de Riet (j.vanderiet@julianaschool.net
of 06-20713580)?
Naar inhoud

Geboren
Deze week kunnen we twee geboorteberichten opnemen in deze weekbrief.
Op 26 januari is Eva Janel geboren. Eva is het zusje van Jasmijn (groep 7a),
Sil (groep 5c) en Guusje (groep 3d) ten Berge (Kolenbrander 66, 7463 DG).
Het geboortekaartje staat vol met kleine hartjes, om aan te geven hoeveel er
van dit kleine meisje wordt gehouden.
Een zelfde soort hartje en de tekst ‘You are loved’, siert het geboortekaartje
van Finn Lucas. Finn is geboren op 28 januari en hij is het zoontje van juf
Joannieke van het Goor en haar man Joàn (Wierdensestraat 123, 7461 BE).
We wensen beide gezinnen veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!
Naar inhoud

Themaweek
Afgelopen maandag is de themaweek begonnen. De hele week heeft, tijdens de Bijbellessen, het thema:
‘Ben jij een held?’ centraal gestaan. Wij hebben geleerd dat je een held bent als je doet wat God zegt
en/of van je vraagt.
Aanstaande zondag wordt de themaweek afgesloten met een themadienst in verschillende kerken. Tijdens
de themadienst zal de roeping van Saulus centraal staan (Handelingen 9: 1-22). Alle kinderen, ouders,
grootouders en andere belangstellenden zijn heel hartelijk welkom in onderstaande kerkdiensten:
Schildkerk:
10.45 uur
Sion:
09.30 uur
De Hoeksteen:
10.00 uur
De Ark:
09.00 uur en 10.45 uur
Open Hof:
10.00 uur
Ontmoetingskerk:
11.00 uur
Elsen:
10.00 uur
De werkjes die de kinderen van onze school gemaakt hebben, zijn te bewonderen in ‘de Ark’.
Maandag hebben de groepen 2 t/m 8 een voorlichting gehad over het financiële doel dat bij de themaweek
hoort. Dit jaar gaat het zendingsgeld van afgelopen en aanstaande maandag naar ‘De gevulde
waterkruik’. Ook in de kerken zal er worden gecollecteerd voor dit doel. Vorige week hebben we in de
weekbrief verteld wat het project inhoudt. Wilt u meer informatie, dan verwijzen we u naar de website van
‘De gevulde waterkruik’: degevuldewaterkruik.nl.
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Naar inhoud

Naar de supermarkt
Deze week was het druk bij supermarkt Emté in de Veeneslagen. Heel wat kinderen uit de
kleutergroepen hebben een bezoekje gebracht aan de supermarkt. Ze mochten zèlf boodschappen doen
en zèlf de producten scannen bij de kassa.
In de kleutergroepen wordt er al een aantal weken over de supermarkt gewerkt en wat is het dan leuk om
samen met je groep naar een echte supermarkt te gaan.

Naar inhoud

Afscheid
Deze week hebben we van 3 studenten afscheid genomen, omdat hun stageperiode erop zit.
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Dirk Jan Boers heeft vanaf de zomervakantie 3 dagen per week zijn LIOstage gedaan in groep 5c. De LIO-stage is de laatste stage die je moet doen
voordat je je Pabo-diploma krijgt. Vorige week heeft hij zijn eindgesprek
gehad op de Pabo en heeft hij te horen gekregen dat hij geslaagd is. We willen
Dirk Jan hiermee van harte feliciteren! Gelijk na zijn laatste stagedag kon hij
aan zijn nieuwe baan beginnen bij de schoolvereniging Scholen met de Bijbel
Wierden-Enter. De kinderen van groep 5c zullen deze fijne en enthousiaste
meester gaan missen, maar wij als collega’s ook.
Christian Hiltjesdam en Gerben Strokap hebben vandaag hun
laatste stagedag gehad. Christian heeft zijn stage gedaan in groep 7d
en bij onze onderwijsassistent Geesken Gerritsen. Gerben heeft zijn
stage gedaan in groep 8b. Vier dagen per week, een half jaar lang
hebben ze stage gehad. Beiden zitten op het Hoornbeeck college in het
tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent. Nu hun stage is
afgelopen zullen ze zelf weer hele dagen in de schoolbanken moeten
schuiven en dat zal wennen zijn voor hen. Ze hebben het namelijk
reuze naar hun zin gehad tijdens de stage en wij hebben als team ook
heel fijn met hen samen kunnen werken. De kinderen en de collega’s
zullen Christian en Gerben gaan missen.
We vinden het mooi om te zien dat deze jonge mensen kiezen voor een toekomst in het basisonderwijs.
Het is geweldig om met (jonge) kinderen te mogen werken en hen te mogen begeleiden in hun
ontwikkeling. Heeft u ook interesse in het basisonderwijs? Zou u wel eens willen weten wat uw
mogelijkheden zijn voor een baan binnen het basisonderwijs? Dan bent u van harte welkom om het
gesprek met ons daarover aan te gaan! Er zijn de komende jaren veel (nieuwe) mensen nodig in het
basisonderwijs. Mocht u een gesprek hierover willen, dan kunt u contact opnemen met Marco Schaap
(m.schaap@julianaschool.net of 06-10620644).
Naar inhoud

Websites
De afgelopen maanden hebben een aantal leerlingen uit groep 8, tijdens de plusklas, een website
gemaakt. De kinderen zijn er behoorlijk druk mee geweest. Het resultaat kunt u via de onderstaande links
bekijken:
Anne Borghuis: http://tipsvoorenoverdwarsfluit.jouwweb.nl/
Jarnick Agteresch: http://proefjesweb.jouwweb.nl/proefjes
Yfke Jongsma: http://optische-illusie.jouwweb.nl/
Bram Kolhoop: http://juniorsterrenkunde.jouwweb.nl/
Bente Koster: http://heelhollandknutselt.jouwweb.nl/
Niels Nijland: http://temp-fzdatrbcomzfydzoepoc.jouwweb.nl/
Yoran Voortman: http://tanks.jouwweb.nl/
Jongens en meiden, jullie hebben een knap staaltje werk geleverd! Complimenten!
Naar inhoud
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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

Naar inhoud

KinderBijbelClub De Ark
De Hervormde Gemeente Rijssen heeft gevraagd of wij onderstaand rooster wilden opnemen in de
weekbrief.
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn welkom bij de KinderBijbelClub in ‘de Ark’ op onderstaande data:
Datum

Onderwerp

Activiteit

7 februari
14 februari

Doop van Jezus
Koster

Duif maken
Koster Marinus komt vertellen

21 februari
7 maart

Zieke te Bethesda
Vissers luisteren naar Jezus

Kaarten maken voor zieken
Bootje maken

21 maart
28 maart

Film
Jezus leeft!

Mandje vouwen en eitjes erin

Naar inhoud

Schade
Afgelopen maandag is er schade ontstaan aan de spiegel van de
auto van de familie Bregman. De auto stond geparkeerd op een
parkeerhaventje aan ‘Het Brandlicht’. Tot nu toe is het niet bekend
wie de schade heeft veroorzaakt. Heeft u of uw kind deze schade
misschien veroorzaakt, of heeft u misschien gezien wie deze schade
veroorzaakt heeft, zou u dan contact op willen nemen met de familie
Bregman. Ze zijn te bereiken onder telefoonnummer 06-150 907 58
of 06- 304 851 68.
Naar inhoud
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Jeugdsport en -cultuurfonds
Gemeente Rijssen-Holten heeft gevraagd of wij onderstaande tekst wilden opnemen in onze weekbrief.
Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten of deelnemen
aan cultuur?
De gemeente Rijssen-Holten wel! Daarom is het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds actief in de gemeente Rijssen-Holten. De fondsen
hebben als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige
ouders de kans te geven om te gaan sporten of te laten deelnemen aan
cultuur. De bijdrage van maximaal € 225,- (sport) of € 425 (cultuur) per
kind, per jaar, is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van het
lidmaatschap, de aanschaf van (sport)kleding of de huur van een
muziekinstrument.
Voor wie zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bestemd?
Beide fondsen zijn bestemd voor kinderen van 6 t/m 17 jaar (zwemles vanaf 4 jaar) uit gezinnen die leven
van een inkomen van maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum. Een volledig overzicht van de
spelregels staat op:

Sport: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/

Cultuur: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel/
Als ouder kun je zelf geen aanvraag indienen
Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit is
een persoon die op professionele wijze bij uw kind betrokken is. Denk
hierbij aan de IB-ers op school, een maatschappelijk werker,
buurtsportcoach/combinatiefunctionaris, de GGD of bureau Jeugdzorg.
Meld je daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in
te dienen bij het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Kunt je er geen
vinden? Neem dan contact op met de coördinator van Jeugdsportfonds of
Jeugdcultuurfonds Overijssel of het fonds in jouw gemeente.
Naar inhoud
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