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Afscheid
Deze week nemen we afscheid van onze schoolschoonmaakster Ineke van
Coeverden-Slot. Ineke heeft heel wat jaren als schoonmaakster voor onze school
mogen werken, eerst op locatie ‘Maatgraven’ en de laatste jaren op locatie ‘de
Stroekeld’. Elke dag opnieuw zorgde ze ervoor (samen met haar vaste
schoonmaakmaatje Trudy Kalvenhaar) dat de lokalen, leerpleinen, gangen,
toiletten en kantoren geboend en gepoetst werden, totdat alles er piekfijn uitzag.
Onlangs hebben we met het team al een afscheidsfeestje gevierd en Ineke in het
zonnetje gezet. Voor Ineke breekt nu een tijd aan waarin ze niet meer gebonden
is aan een vaste baan en waarin ze haar tijd kan indelen zoals ze graag wil. We
willen Ineke hartelijk bedanken voor alles wat ze voor onze school gedaan heeft
en we wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst.
Het werk van Ineke wordt overgenomen door schoonmaaksters van
schoonmaakbedrijf Mensink. We wensen de nieuwe schoonmaaksters een goede
tijd toe bij ons op school en heten hen van harte welkom!
Deze week nemen we ook afscheid van Henny Dannenberg-Beltman.
Henny is vanaf het begin van de TSO betrokken geweest bij de TSO bij
ons op school. De eerste jaren als TSO-begeleider en de laatste jaren als
TSO-coördinator. Na invoering van het continurooster afgelopen oktober
heeft de de inzet van vrijwilligers en onderwijsassistenten gecoördineerd.
Vanaf 1 april draagt Henny het stokje over aan Annemarie Schulenburg.
Henny blijft werkzaam voor PCPO als TSO-coördinator op de andere
scholen van PCPO. We willen Henny hartelijk bedanken voor haar inzet,
ze heeft veel werk verzet voor onze school en we zijn dankbaar dat ze dit
al die jaren heeft gedaan. We wensen Henny Gods zegen toe voor de toekomst.
We hebben ook nog even een praktische vraag in dit kader. We merken dat sommige ouders, die als
vrijwilliger meehelpen bij het overblijven tussen de middag, nog gebruik maken van het mailadres
tso@julianaschool.net. Dit mailadres is niet meer in gebruik. We willen vragen of de ouders, die meehelpen
als vrijwilliger tussen de middag, het mailadres continurooster@julianaschool.net willen gebruiken.
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Continurooster
Volgende week krijgen de oudste kinderen een brief mee over de vrijwillige ouderbijdrage in verband
met het continurooster. Met ingang van dit schooljaar vragen we een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per
kind per jaar, om tegemoet te komen aan een deel van de kosten die we maken in verband met het
toezicht tijdens de middagpauze door ouders en onderwijsassistenten. Wilt u bij het betalen de voor- en
achternaam en de groep van uw oudste kind vermelden? Alvast hartelijk dank! Gezinnen die vorige keer
alles al betaald hebben, ontvangen geen brief.
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Paasviering
Vanmorgen hebben de kinderen uit de groepen 0 t/m 4 de paasviering in hun eigen groep gehad. De
afgelopen weken hebben de leerkrachten in alle groepen de Bijbelverhalen verteld in aanloop naar Pasen.
Vanmorgen mochten de kinderen horen over de opstanding van de Heere Jezus. Wat een wonder dat
Gods Zoon onze zonde en straf heeft willen dragen en dat Hij de dood heeft overwonnen.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben gisteravond de paasviering in de
Ark gehad. Rosa van der Vijver (De Zandprinses) heeft ons aan de hand van
prachtige zandtekeningen verteld over het lijden, sterven en de opstanding van
de Heere Jezus. Iedereen heeft ademloos zitten kijken en luisteren.
Morgen is het Goede Vrijdag en dan herdenken we het lijden en sterven van de Here Jezus. Zondag mogen
we op het paasfeest zijn opstanding vieren. We wensen u allemaal een gezegend Pasen toe!
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Bibliotheek
De kinderen van de groepen 3 kwamen vorige week ogen tekort
toen ze in de bibliotheek op bezoek waren. Wat veel boeken in
één gebouw bij elkaar! En dan ook nog zelf een boek uit mogen
kiezen dat je mooi vindt. De bibliothecaresse heeft de kinderen
uitgelegd waar ze de boeken kunnen vinden en hoe het uitlenen
werkt. De kinderen waren er diep van onder de indruk. Nu de
kinderen zelf kunnen lezen, gaat er een wereld aan boeken voor
hen open.
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Schoolvoetbal
Volgende week woensdag, 4 april, wordt de tweede ronde van het schoolvoetbaltoernooi gehouden. We
nemen opnieuw met 4 teams deel: 2 jongens teams en 2 meiden teams. We hopen dat de sfeer net zo
goed is als tijdens de 1e ronde van het schoolvoetbaltoernooi en we wensen de kinderen dan ook een
sportieve middag toe. De eerste wedstrijden beginnen om 13.00 uur, de laatste wedstrijden beginnen
rond 16.00 uur. Komt u onze voetbaltalenten ook aanmoedigen? U bent van harte welkom!
Mocht het weer roet in het eten gooien, dan worden de wedstrijden verplaatst naar woensdag 11 april.
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Verkeersexamen
Donderdag 5 april is het een spannende dag voor de kinderen uit de
groepen 7. Op deze dag wordt namelijk het theoretisch
verkeersexamen afgenomen. Een week later, op woensdag 11 april,
nemen ze deel aan het praktisch verkeersexamen. Er is in de groepen
al flink geoefend met verkeersborden en oefenexamens, de kinderen zijn
goed voorbereid. We wensen de kinderen van de groepen 7 veel succes
toe bij het afleggen van beide examens!
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Kalender
30 maart
2 april

Goede Vrijdag
Tweede paasdag

4 april
11 april

Schoolvoetbal ronde 2
Schoolvoetbal reservedatum ronde 2

12 april
16 april

Oudergebedsgroep
Eindtoets groep 8a

16 april
17 april

MR vergadering
Eindtoets groep 8b

18 april
19 april

Schaaktoernooi in het Parkgebouw
Eindtoets groep 8c

20 april
25 en 26 april

Koningsspelen
Leerlingen groepen 0 t/m 4 vrij

27 april t/m 6 mei
7 mei

Meivakantie
Betaaldag 1 schoolreizen en kamp

7 mei
10 mei en 11 mei

Hoofdluiscontrole
Hemelvaartsdag en vrije dag

16 mei
16 mei

Oudergebedsgroep
Pinksterviering groepen 0 en 0/1 in de Ark

17 mei
18 mei

Pinksterviering groepen 1/2 en 2 in de Ark
Pinksterviering groepen 3 t/m 8 in de groep
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