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Kreet van de week

Naar inhoud

Geboren
Op dinsdag 17 april is Rosemijn Schenk geboren in het Isala Ziekenhuis te
Zwolle. Rosemijn is de dochter van juf Janine Schenk van groep 7d en haar
man Bastiaan (Esrand 70, 7672 BE Vriezenveen), Annelot is de trotse grote zus.
Beide dames maken het goed en daar zijn we heel erg blij mee. We wensen
Janine en Bastiaan Gods zegen en veel geluk toe bij de opvoeding van dit nieuwe
lid in het gezin.
Naar inhoud
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info@julianaschool.net
www.julianaschool.net

Afscheid juf De Groot
Juf Nienke de Groot neemt volgende week afscheid van onze school. Na
jarenlang twee werkgevers te hebben gehad (de Kindertuin en de
Julianaschool), gaat ze vanaf mei volledig bij ‘de Kindertuin’ in Rijssen werken.
Nienke was de laatste jaren onderwijsassistent bij de groepen 5 en 6 en
daarvoor in lagere groepen. Ze heeft in al die groepen veel werk verzet bij o.a.
begeleiden van leerlingen. We zijn haar dankbaar voor de inzet die ze al die
jaren heeft getoond en we zullen haar allemaal erg gaan missen! We wensen
Nienke een fijne tijd toe bij ‘De Kindertuin’.
Als vervanger van Nienke komt juf Lisa Voortman tot aan de zomervakantie
bij ons werken. We wensen Lisa een fijne tijd toe bij ons op school.
Naar inhoud

Inzameling groep 7c
Groep 7c is de afgelopen weken druk geweest om geld in te zamelen
voor KWF Kanker Bestrijding. Hieronder een stukje dat geschreven is
door twee leerlingen uit groep 7c.
Groep 7c heeft geld ingezameld voor het KWF.
Omdat de vader van Nathan in de klas is geweest en ons een voorlichting en quiz over de week van het
geld heeft gegeven. Hij heeft ons een inzamel bus gegeven waarmee wij geld op konden halen. Wij als
groep vinden het belangrijk dat mensen met kanker de kans hebben om weer gezond te worden. Daarom
hebben we geld ingezameld door klusjes te doen en langs huizen te gaan, bijvoorbeeld de tuin vegen,
ramen lappen, stofzuigen, enz. Iedereen heeft z’n best gedaan om geld in te zamelen. We proberen te
bereiken dat iedereen genezen wordt van kanker. Omdat wij fanatiek bezig zijn geweest met geld ophalen
hebben wij een bedrag van €289,85 opgehaald.
Geschreven door Nathan en Tygo
We zijn erg trots op de leerlingen van groep 7c. Wat een mooi initiatief dat jullie geld hebben opgehaald
voor zo’n goed doel! Goed gedaan!
Naar inhoud

Koningsspelen
Vandaag hebben alle kinderen deelgenomen aan de Koningsspelen. Om 8.30 uur hebben de groepen 0
t/m 4 op de locatie ‘de Stroekeld’ en de groepen 5 en 6 op de locatie ‘de Roerdomp’ gezamenlijk het
Wilhelmus gezongen terwijl de vlag werd gehesen. Op de locatie ‘de Roerdomp’ was er zelfs muzikale
begeleiding op keyboard en trompet bij. Alle leerlingen zongen uit volle borst mee en dat zorgde voor een
geweldige start van deze gezellige dag.
De groepen 0 t/m 2 hebben de festiviteiten gehouden op het plein van locatie ‘de Stroekeld’. Zij hebben
allerlei leuke spelletjes gedaan met en tegen elkaar.
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De groepen 3 en 4 hebben een vossenjacht door de wijk gedaan wat zorgde voor veel vreemde snuiters
op straat in de wijk ‘Veeneslagen’, maar daar hadden de leerlingen maling aan.
De groepen 5 en 6 hebben gebruik gemaakt van het sportveld naast sporthal ‘De Stroekeld’. Het was
natuurlijk geweldig weer en daar werd ook dankbaar gebruik van gemaakt.
Op sportpark ‘De Koerbelt’ was er voor de groepen 7 en 8 een programma geregeld. Er waren
verschillende verenigingen uit de gemeente Rijssen-Holten die hier hun steentje aan hebben bijgedragen.
De kinderen hebben kennis gemaakt met hockey, voetbal, tennis, volleybal en nog vele andere sporten.
Onderaan deze weekbrief vindt u een fotoreportage van de dag.
Naar inhoud

Schoolschaaktoernooi
Woensdag 18 april was het eindelijk zover. Na een enthousiaste
schaakcompetitie
is
de
schaakclub
afgesloten
met
een
schoolschaaktoernooi.
Team 1 met Yoran Voortman, Luuk Eenkhoorn, Ruben Eenkhoorn en Hidde
ter Haar en team 2 met Brendan Agteresch, Corné Nijland, Douwe Jongsma
en Mattanja Lingeman hebben de Julianaschool vertegenwoordigd.
Al snel bleek team 1 het sterkste team van de middag te zijn. Voor team
2 bleef het tot de laatste wedstrijd spannend, zij werden derde. Twee
podiumplaatsen voor de Julianaschool! Goed gedaan!
Yoran Voortman heeft geen enkele partij verloren en mag zich daarom
de ‘beste schoolschaker van 2018’ noemen. Voldaan gingen de teams
(inclusief reservespeler: Bas Fokkert) met een medaille en drie bekers
naar huis.
Naar inhoud

Eindtoets groep 8
Afgelopen maandag, dinsdag en donderdag zijn de leerlingen van de groepen 8 aan de slag gegaan met
de eindtoets. Als school hebben we ervoor gekozen om de ‘Route 8 toets’ af te nemen. Dit is een
adaptieve toets die door de leerlingen op de computer wordt gemaakt.
Dinsdagmorgen was het nog even ‘peentjes zweten’, want er was sprake van een landelijke internetstoring
bij Solcon. Hierdoor leek het dat de toets niet gemaakt kon worden. Gelukkig werd dit probleem toch nog
op tijd verholpen, zodat de toets om 9.00 uur kon beginnen. Zodra de uitslag van de toets binnen is, zullen
wij dit met de leerlingen en hun ouders communiceren. We verwachten dat dit na de meivakantie zal zijn.
Naar inhoud
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Vanuit het bestuur
Het bestuur heeft gevraagd het onderstaande met u te delen:
Uit de bestuursvergadering van 11 april jl.
Vereniging en stichting
In onze vergadering van 11 april jl. hebben we met juriste Greet Boellaard van Akorda het thema
‘vereniging en stichting’ verkend. Vanuit de ALV van juni 2017 verzamelen we informatie en spreken we
met besturen en bestuurders van verschillende verenigingen en stichtingen uit onze netwerken.
Nieuwe toezichthouders per juni 2018
De oproep in de nieuwsbrieven van de scholen heeft geen kandidaat-toezichthouders opgeleverd. Via de
directies hebben we vervolgens een flink aantal namen doorgekregen. Er is vanuit deze groslijst een selectie
gemaakt. Onze voorzitter Jan Koedijk polst de komende weken of er iemand bereid is vanaf juni 2018
toezichthouder te worden.
Frans Nawijn, directeur-bestuurder
Naar inhoud

Kalender
25 en 26 april
27 april t/m 6 mei

Leerlingen groepen 0 t/m 4 vrij
Meivakantie

7 mei
7 mei

Betaaldag 1 schoolreizen en kamp
Hoofdluiscontrole

10 mei en 11 mei
15 mei

Hemelvaartsdag en vrije dag
Dyslexie belevingsavond

16 mei
16 mei

Oudergebedsgroep
Pinksterviering groepen 0 en 0/1 in de Ark

17 mei
21 mei

Pinksterviering groepen 1/2 en 2 in de Ark
Tweede Pinksterdag

23 t/m 25 mei
28 t/m 30 mei

Kamp groep 8b, groepen 0d, 0/1a en o/1b zijn vrij
Kamp groep 8a, groepen 0/1c, 1/2d en 1/2e zijn vrij

30 mei t/m 1 juni
29 mei t/m 1 juni

Kamp groep 8c, groepen 2a en 2b zijn vrij
Wandelvierdaagse Rijssen

Naar inhoud

Dyslexie belevingsavond
Wij nodigen u van harte uit om op 15 mei 2018 aanwezig te zijn op de dyslexie belevingsavond. De
avond zal plaatsvinden op locatie ‘de Roerdomp’, u hoeft zich hier niet voor op te geven, er is een vrije
inloop.
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De dyslexie belevingsavond is voor iedereen die interesse heeft in dyslexie, maar speciaal voor ouders die
een kind hebben met dyslexie. Deze avond wordt verzorgd door ‘de Driestar’. Zij hebben gevraagd de
onderstaande informatie met u te delen:
Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur.
De avond is in de eerste plaats bedoeld om te ervaren wat een kind met dyslexie voelt en beleeft, daarnaast
is er de ruimte om andere ouders en ib’ers te ontmoeten en geven we tools en tips om uw kind/leerlingen
te ondersteunen. De avond zal om ca. 21.30 uur afgelopen zijn.
Het programma van de avond is als volgt:








Inloop en ontvangst (tot 19.30)
Woord van welkom
Korte uitleg over dyslexie
Dyslexie experience
Tips en tools om kinderen te ondersteunen
In gesprek aan de hand van de tools
Ontmoeting en napraten met een drankje

Naar inhoud

Foto’s Koningsspelen
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