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Wandel4daagse
Van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni zal dit jaar de 57e wandelvierdaagse gehouden worden
Afgelopen jaar hebben er 428 kinderen meegelopen. Een mooi succes! Ook dit jaar gaan we weer deze
sportieve en gezellige uitdaging aan.
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NIEUW IN 2018: DIT JAAR IS ER VOOR DE GROEPEN 6, 7 EN 8 DE MOGELIJKHEID OM DE 10 KM
TE LOPEN!!
Verder de vraag aan u als ouders om mij mee te helpen met de voorbereidingen hiervoor. Bent u
enthousiast en wilt u helpen organiseren? Laat het mij weten via telefoonnummer 06-207 581 55 of mail
prins1976@kpnmail.nl.
Wordt vervolgd…!!!
Hartelijke groet,
Martin Prins
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Paasviering Christus Leeft!
Op woensdagavond 28 maart is de paasviering van de groepen
5/6 en de groepen 7/8. Het thema van de paasviering is:

Christus Leeft!
De viering van de groepen 5/6 start om 19.00 uur en de viering van
de groepen 7/8 start om 20.30 uur.
We willen de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 5
t/m 8 van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. In verband
met de beschikbare ruimte mogen er per kind 2 volwassenen bij de
viering aanwezig zijn.
Tijdens de viering zal zandprinses Rosa van der Vijver ons aan de
hand van prachtige beelden meenemen in de Bijbelverhalen rondom
Pasen.
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Geboren
Bij de familie Vos konden op 21 februari beschuiten gesmeerd en bestrooid
worden met blauwe muisjes, want Jesse Luuk is geboren. Jesse is het zoontje
van Jordy Vos en Mariëlle Schutte en het broertje van Milou, Mees (groep 8c) en
Marijn (groep3a) de Bruin (Pastinaak 51, 7463 CX).
We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun
kinderen!
Naar inhoud
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MR
De MR heeft gevraagd onderstaand bericht met u te delen.
Voor de voorjaarsvakantie heeft u, als ouder/verzorger, gelegenheid gehad om te stemmen voor een
nieuwe kandidaat voor de MR, omdat Eddy de Bruin met ingang van het nieuwe schooljaar de MR gaat
verlaten.
De uitslag van de enquête is zodanig dat zowel Karin Seppenwoolde als Edward Fuit exact hetzelfde
aantal stemmen hebben (beide 21,2% ).
Daarom hebben we afgelopen maandag in de MR besloten dat we een nieuwe verkiezing uitzetten waarbij
u nogmaals uw stem uit kunt brengen maar dan met de keuze tussen Karin en Edward.
Voor Erik, Fredrick, Cornee en Robert betekent dit dat zij niet meer in aanmerking komen om verkozen te
kunnen worden. We willen hen wel hartelijk danken voor het kandidaat stellen en betrokkenheid bij onze
school.
Vandaag krijgt u via de mail het bericht met de link, om uw stem uit te brengen op Karin of Edward. U
heeft de gelegenheid tot en met 14 maart om uw stem uit te brengen.
Met vriendelijke groet,
MR - Julianaschool
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Spreekbeurt
Gisteren heeft Ruben Citgez uit groep 7d zijn spreekbeurt
gehouden. Het onderwerp van de spreekbeurt was ‘de
gemeente’. De locatie van de spreekbeurt was erg bijzonder:
de raadszaal van het gemeentehuis. Ruben heeft verteld wat
de gemeente zoal allemaal doet. Als verrassing kwam zelfs
burgemeester Hofland nog even langs. Ruben, wat een leuk
idee om je spreekbeurt ‘op locatie’ te houden!
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Kalender
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
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11 april
12 april

Schoolvoetbal reservedatum ronde 2
Oudergebedsgroep

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
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Van het bestuur
Het schoolbestuur heeft ons gevraagd onderstaande met u te delen.
Het bestuur van PCPO Rijssen zoekt i.v.m. een aanstaande vacature een gemotiveerd en
deskundig

toezichthoudend bestuurslid
Wat vragen wij van bestuursleden?
Leden van het toezichthoudend bestuur hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid en voelen zich
verbonden met het protestants-christelijk onderwijs in Rijssen. Vanuit hun kennis en ervaring houden zij
toezicht op het functioneren van de vereniging, de directeur-bestuurder en daaronder vallende scholen.
Wij verwachten dat bestuursleden handelen vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging, het Woord van God
als grondslag en richtsnoer aanvaarden en kerkelijk meelevend zijn met één van de PKNkerkgenootschappen.
Wat zijn de randvoorwaarden?
Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar ('s avonds). Het betreft een onbezoldigde functie.
Hoe kan er meer informatie worden ingewonnen?
Nadere informatie over onze schoolvereniging en het gevraagde bestuurdersprofiel kunt u vinden op
www.pcporijssen.nl, onder Organisatie en vervolgens Bestuur, of opvragen via info@pcporijssen.nl.
Daarnaast kunt u informatie inwinnen bij de heer J. Koedijk (voorzitter), via info@pcporijssen.nl en de
heer E.I.F. Nawijn (directeur-bestuurder) via 06-20 03 45 51.
Hoe kunt u reageren?
Uw motivatie met CV kunt u richten aan het bestuur, uiterlijk 10 dagen na verschijnen van deze advertentie,
per mail: info@pcporijssen.nl
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Tennisclub
Tennisclub Rijssen heeft gevraagd onderstaande 2 flyers met u te delen.
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