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Kreet van de week

Naar inhoud

Dyslexie belevingsavond
Op dinsdag 15 mei vindt er op locatie ‘Roerdomp’ een dyslexie belevingsavond plaats. Deze avond is
bedoeld voor iedereen die interesse heeft in dyslexie, maar speciaal voor ouders die een kind hebben met
dyslexie. Deze avond wordt verzorgd door ‘de Driestar’ en zij hebben gevraagd de volgende informatie
met u te delen:
Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur.
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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 uur)
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

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan mag u zich via het e-mailadres b.linneman@julianaschool.net
aanmelden.
Naar inhoud

Fancy Fair
Op woensdag 13 juni houden wij met onze school een Fancy fair. We hebben twee doelen gekozen
waar de opbrengst (50/50) naartoe zal gaan.
Het eerste doel is een project in Kenia genaamd: ‘Feed The Children’. ‘Feed the Children’ is een
organisatie die zich inzet voor kansarme jongeren. Hun visie is dan ook: ‘Create a world where no child
goes to bed hungry’. Eén van de landen waarin zij werken is Kenia. Hier voorzien ze, in Nairobi, de kinderen
van gezond drinkwater, eten, ondersteuningsprogramma’s, onderwijs en voor sommige kinderen onderdak.
Veel van deze kinderen zijn gehandicapt, want in Kenia tel je met een handicap niet mee.
Het tweede doel is voor onze eigen school. We willen graag speelgoed aanschaffen dat de leerlingen o.a.
binnen kunnen gebruiken tijdens regenachtige pauzes, maar u kunt ook denken aan ballen voor op het
schoolplein.
We hopen natuurlijk op een grote opkomst en op een mooie opbrengst. Er zal van alles te doen zijn op de
beide locaties en er vallen leuke prijzen te winnen. We hopen dat het een leuke middag gaat worden waar
ontmoeting en gezelligheid centraal staan. U komt toch zeker ook?
Naar inhoud

Route 8 eindtoets
Gisteren hebben de kinderen van de groepen 8 de uitslag van de Route 8 eindtoets meegekregen naar
huis. Voor de meeste kinderen was de uitslag van de toets geen verrassing, omdat de uitslag goed paste
bij het advies voor voortgezet onderwijs dat al gegeven was. Bij een enkeling was de uitslag van de toets
afwijkend t.o.v. het advies voor voortgezet onderwijs. Een paar kinderen hadden de toets minder goed
gemaakt dan verwacht en een paar kinderen hadden de toets beter gemaakt dan verwacht.
Naar inhoud
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Kalender
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
18 mei

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

21 mei
23 t/m 25 mei

Tweede Pinksterdag
Kamp groep 8b, groepen 0d, 0/1a en o/1b zijn vrij

28 t/m 30 mei
30 mei t/m 1 juni

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

29 mei t/m 1 juni
4 juni

Wandelvierdaagse Rijssen
MR vergadering

11 juni t/m 13 juni
13 juni

Streetwise ANWB
Fancy fair

14 juni
15 juni

Leerlingen groepen 0 t/m 4 vrij
Studiedag team, alle leerlingen vrij
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Jeugddienst Open Hof
De jeugddienstcommissie van ‘de Open Hof’ heeft gevraagd of we onderstaande tekst willen opnemen in
onze weekbrief.
Toppers gezocht!
Op 27 mei is er een jeugddienst in ‘de Open Hof’. We zijn erg blij dat er een van onze eigen "jongeren"
voorgaat in de dienst. Yorick Breemes was bij de jeugd altijd een enthousiast lid van de diverse clubs. Nu
staat hij zelf voor de gemeente. Hoe mooi kan het lopen!
Het thema van de dienst is "Toppers gezocht". Nee, we zijn niet op zoek naar het derde wiel aan de
wagen bij Gerard Joling en Gordon. Wat we wel zoeken? Yorick zal dat op zijn eigen enthousiaste wijze
uitleggen in een fijne dienst.
De muziek tijdens de dienst wordt verzorgd door The Ballad Singers uit Lochem.
De dienst is op 27 mei om 19:00 uur, deuren open om 18:30.
We zien je graag komen, jong en oud, iedereen is welkom!
Naar inhoud
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