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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 zijn hier dankbaar voor.
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Woensdag 7 maart, na de voorjaarsvakantie, 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, ook dan bent u van harte welkom.
Wij zien uit naar uw komst!
Naar inhoud

Paaseitjesactie
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen meedoen met de
paaseitjesactie voor het zendingsproject van de familie Bak in Thailand.
Alle kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben een verkooplijst meegekregen.
Het is de bedoeling dat de kinderen de verkooplijsten op woensdag 7 maart
weer inleveren op school. De paaseitjes worden bezorgd in de week van 19
maart. We hopen dat veel mensen deze actie voor het goede doel willen
ondersteunen. We willen u alvast hartelijk bedanken, mede namens Mark en
Anne-Marie Bak.
Naar inhoud

Voorjaarsvakantie
Vanmiddag hebben alle kinderen voorjaarsvakantie gekregen. Voor de kinderen heerlijk een weekje vrij en
alle tijd om te spelen. Misschien wordt het wel zo koud, dat we zelfs op natuurijs kunnen schaatsen. Van
sommige kinderen hebben we gehoord dat ze op vakantie gaan en anderen blijven lekker thuis. We
wensen iedereen een fijne vakantie toe en we hopen dat iedereen weer uitgerust op maandag 5 maart
op school verschijnt. We hopen ook dat de griepgolf die nu al weken lang de school teistert na de
voorjaarvakantie is verdwenen.

Gelijk na de voorjaarsvakantie zal er ook een hoofdluiscontrole plaatsvinden. Wilt u hier rekening mee
houden en uw kind geen vlechtjes, strikjes, gel, haarlak etc. in doen? Alvast bedankt voor uw medewerking!
Naar inhoud

15-minutengesprekken groepen 2
Na de voorjaarsvakantie, op maandag 5, dinsdag 6 en donderdag 8 maart, staan de 15minutengesprekken van de groepen 2 gepland. Via de leerkracht van uw kind heeft u hiervoor een
uitnodiging ontvangen. We hopen op goede gesprekken met elkaar.
Naar inhoud
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Afscheid
Deze week staat in het teken van afscheid van een aantal collega’s.
Juf Tessa Kommers heeft de afgelopen periode juf Toinette Langenhof vervangen in groep 3d. Na de
voorjaarsvakantie komt ze niet meer terug. Tessa heeft een baan dichter bij haar woonplaats gevonden.
We willen Tessa hartelijk danken voor de samenwerking en wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst.
De vervanging in groep 3d wordt na de voorjaarsvakantie opgepakt door juf Gerinda Voortman-Wessels.
We wensen Gerinda een fijne tijd toe bij ons op school.
Onderwijsassistent van groep 8 en groep 1, Maureen de Wilde, is vandaag ook voor het laatst in haar
functie als onderwijsassistent bij ons op school. Maureen heeft de keus gemaakt om volledig bij ‘de
Kindertuin’ te gaan werken. We zullen haar nog wel blijven zien op school, want ze doet de BSO voor ‘de
Kindertuin’ op de locatie Roerdomp. We willen Maureen hartelijk bedanken voor de samenwerking en we
vinden het fijn dat we via ‘de Kindertuin’ toch nog aan elkaar verbonden blijven. We wensen Maureen Gods
zegen toe voor de toekomst. De onderwijsassistentie in groep 8 wordt na de voorjaarsvakantie opgepakt
door juf Margreeth Hutten en op de vrijdag in groep 1 door juf Daniëlle Spoler. We wensen Margreeth en
Daniëlle veel plezier toe in hun werk.
Vandaag was het de allerlaatste werkdag van juf Gerda Janssen-Baan, vanaf nu heeft ze prepensioen.
Afgelopen woensdagavond hebben we met het team afscheid van haar genomen tijdens een gezellig
samenzijn. Gisteren heeft ze afscheid genomen van de ouders van haar groep en voor vandaag stond een
spetterend afscheidsfeest van groep 1e/2e op het programma. Gerda is vanochtend, samen met haar
man Anton, met de bakfiets naar school gebracht. Juf Geertje de Vries moest flink wat spierkracht inzetten
om de bakfiets in beweging te zetten, want normaal gesproken worden daar geen volwassenen in vervoerd.
Het plein stond vol met kinderen om Gerda welkom te heten. Na de ontvangst op het plein heeft groep
1e/2e een gezellige spelletjesmorgen gehad ter ere van het afscheid van Gerda. We wensen Gerda, samen
met haar man Anton, Gods zegen toe voor de toekomst en we hopen dat ze mogen genieten van alle vrije
tijd die voor hen ligt. Na de vakantie wordt Gerda vervangen door juf Hannalien Altink-De Hoop. Hannalien
heeft een baan in de invalpool van PCPO Rijssen.
Om u een kleine indruk te geven van het feestje van vanmorgen, volgen hier wat foto’s.
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Naar inhoud

Start groep 0d
Na de voorjaarsvakantie start groep 0d. De afgelopen
weken heeft juf Marjan Wolterink-Schellevis alle
voorbereidingen gedaan die nodig zijn om maandag 5 maart
van start te gaan.
Vanochtend mocht een aantal kinderen, die in deze groep
komen te zitten, alvast een kijkje komen nemen in het
lokaal en kennismaken met de juf en de school. We wensen
de kinderen en Marjan een fijne tijd toe in groep 0d.
Naar inhoud
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Vakantierooster
Hieronder ziet u het vakantierooster 2018-2019 voor alle scholen van PCPO. Buiten deze vastgestelde
vakanties worden er in een later stadium nog wat vrije dagen ingepland in verband met o.a. studiedagen
van het team, u krijgt daar t.z.t. bericht van.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaartsdag:
Pinksteren:
Zomervakantie:

22-10-2018
24-12-2018
18-02-2019
19-04-2019
29-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
15-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

26-10-2018
04-01-2019
22-02-2019
22-04-2019
03-05-2019
31-05-2019

t/m 23-08-2019

Naar inhoud

Kalender
26 februari t/m 2 maart
5 maart

Voorjaarsvakantie
Start groep 0d

5 maart
6 maart

15-minutengesprekken groepen 2
15-minutengesprekken groepen 2

7 maart
8 maart

Oudergebedsgroep
15-minutengesprekken groepen 2

14 maart
21 maart

Biddag
Schoolvoetbal ronde 1

28 maart
28 maart

Schoolvoetbal reservedatum ronde 1
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

Naar inhoud

Van het bestuur
Elk jaar zijn er zo'n 7 bestuursvergaderingen: 6 toezichthouders en 1 directeur-bestuurder bespreken het
reilen en zeilen van de scholen. We nemen besluiten over personeel, geld en gebouwen en volgen de
actualiteit van het onderwijs. Vanaf nu nemen we u elke keer na een bestuursvergadering mee in de
belangrijkste onderwerpen.
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Werkdrukakkoord
Vanaf volgend schooljaar stelt de regering structureel extra geld beschikbaar voor verlaging van de
werkdruk. Voor onze vereniging gaat het om een kleine 300.000 euro per jaar. Dat geld is hard nodig
omdat de groepen soms (te) groot zijn en er veel ondersteuning nodig is.
Begroting 2018 goedgekeurd
De totale inkomsten bedragen 9,5 mln euro, waarvan ruim 83% aan personeel wordt uitgegeven.
Het leerlingenaantal- nu bijna 1900- daalt de komende jaren met ongeveer 2% per jaar, minder dan
gemiddeld in het land. Over 2017 hebben we een mooi positief resultaat dat we goed kunnen gebruiken
voor bijvoorbeeld verhoging van de kwaliteit van onze gebouwen.
Evaluatie themaweek school-gezin-kerk
Het is een groot goed om te zien hoe gezinnen, kerken en scholen zo op elkaar betrokken zijn.De dominees
komen op de scholen, in de gezinnen worden de dagboekstukjes gelezen en de kerken stromen op de
afsluitende zondag vol in de verschillende diensten. Wij bidden dat nog vele jaren deze traditie mag blijven
bestaan en dat deze met veel enthousiasme wordt georganiseerd en beleefd!
E.I.F. Nawijn, directeur-bestuurder
Naar inhoud

De Kindertuin
De Kindertuin heeft gevraagd of wij onderstaand bericht met u willen delen.
Kinderopvangorganisatie de Kindertuin breidt verder uit
Per 1 maart 2018 breidt Christelijke Opvang de Kindertuin haar locatie ‘de Pinksterbloem’ verder uit. Locatie
de Pinksterbloem is gevestigd aan het Brandlicht 1 in Rijssen.
Sinds augustus 2017 biedt de Kindertuin peuteropvang en
buitenschoolse opvang aan in één lokaal op de Pinksterbloem.
Door toenemende vraag naar opvang voor met name de jonge
kinderen, wordt er per 1 maart ook in het naastliggende lokaal
opvang geboden. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd
van 2-4 jaar. Zo zal er ’s ochtends peuteropvang worden
geboden en ’s middags dagopvang.
Peuteropvang is een voorschoolse voorziening voor kinderen
tussen de 2 en 4 jaar. Het doel van de peuteropvang is om kinderen te stimuleren in hun individuele
ontwikkeling. Kinderen krijgen hier de gelegenheid om in groepsverband te spelen, leren en zich te
ontwikkelen. Dit aanbod is vergelijkbaar met het aanbod wat wordt aangeboden op de peuterspeelzaal. Wij
bieden een voor- en vroegschools programma (VVE) aan.
Bent u geïnteresseerd in onze opvang of wilt u een keer komen kijken? Neem dan vrijblijvend contact op
met Gerjanne Schaap (directeur). U kunt haar telefonisch bereiken op 06-28562140 of via
g.schaap@dekindertuin.nl.
Naar inhoud
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