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Beste Joke,

Kreet van de week

Bijbels themaweek
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Deze week zijn we op school aan het werk geweest met Bijbelverhalen over Daniël.
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Aanstaande zondag is er in verschillende Rijssense kerken een afsluitende themadienst
waarin het Bijbelverhaal over Daniël in de leeuwenkuil centraal staat.

Afgelopen week heeft dominee Van het Goor een bezoekje gebracht aan een aantal groepen
bij ons op school. Hij zal aanstaande zondag de themadienst leiden in 'De Ark'. Er zijn
twee diensten in 'De Ark'. De eerste dienst begint om 9.00 uur, de tweede dienst om
10.45 uur. De knutselwerken die bij ons op school zijn gemaakt in het kader van de
themaweek, zijn te bewonderen in 'De Ark'.

Ook in andere kerkgebouwen in Rijssen is er as. zondag een themadienst. Hieronder een
overzicht van kerkgebouwen en tijden.
Open Hof: 10.00 uur
Schildkerk: 10.45 uur
Sion: 9.30 uur
Ontmoetingskerk: 11.00 uur
De Hoeksteen: 10.00 uur
Elsen: 10.00 uur

U bent van harte welkom om deze diensten te bezoeken!

Medewerkers gezocht - PCPO Rijssen zoekt het
perspectief!
Zoals u uit verschillende media ongetwijfeld hebt begrepen, wordt het lerarentekort,
maar ook het tekort aan onderwijsassistenten, steeds nijpender. Het aantal
vacatures in het onderwijs loopt steeds verder op. Dagelijks wordt het tekort aan den
lijve ondervonden. Soms leidt dat er zelfs toe dat een groep een dag vrij heeft, omdat
er geen invaller te vinden is.
Onze schoolvereniging, PCPO Rijssen, vindt het daarom tijd voor actie! Er is een
grote wervingscampagne opgezet om mensen te werven voor een baan in het
onderwijs, want een baan in het onderwijs geeft energie.
We richten ons op verschillende doelgroepen:
Herintreders: mensen die al in het bezit zijn van een diploma onderwijsassistent
of groepsleerkracht, maar die iets anders zijn gaan doen, of (nog) thuis zitten.
Voor hen zijn er trajecten om weer snel de draad op te pakken;
Zij-instromers: mensen uit andere beroepsgroepen die nu (versneld) de
overstap en opleiding naar het onderwijs kunnen en willen maken;
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PCPO Rijssen investeert graag in toekomstig personeel. De nood is hoog! Zo zijn er in
bepaalde situaties mogelijkheden om een betaald contract te krijgen en daarnaast een
opleiding te volgen.
Bent u geïnteresseerd? Op maandagavond 11 februari (20.00 – 21.00 uur) en op
woensdagmorgen 13 februari (9.30 – 10.30 uur) vindt er een
informatiebijeenkomst plaats vanuit PCPO Rijssen, in samenwerking met
Hogeschool Viaa (Pabo) en MBO Landstede (onderwijsassistent). De
informatiebijeenkomsten vinden plaats op de Julianaschool, de Stroekeld 139 in
Rijssen.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn er ook medewerkers van Kinderopvang ‘de Kindertuin’
aanwezig om vragen te beantwoorden die gericht zijn op eventuele (tijdelijke) opvang
van uw kinderen tijdens studie en stage.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten door een mail te sturen naar:
aanmelden@pcporijssen.nl
Uiteraard mag u dit bericht delen met iedereen die belangstelling heeft voor een baan
in het onderwijs!

Geboren
Hiep hiep hoera! Het is feest bij familie Ten Hove. Op 22 januari is Twan geboren. Twan is
het broertje van Nomi (groep 0/1a). Samen met vader Thijs en moeder Rianne wonen ze op
Vink 9, 7463 BG.

We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!
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3 februari

Themazondag

13 februari

Rapport 1

14 februari

Leerlingen groepen 0 t/m 4 vrij i.v.m. studiedag

15 februari

Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag

18 – 22 februari

Voorjaarsvakantie

25 februari

Hoofdluiscontrole

25 februari

Verwijzingsgesprekken groepen 8

26 februari

Verwijzingsgesprekken groepen 8

27 februari

15-minuten gesprekken groepen 2

27 februari

Verwijzingsgesprekken groepen 8

27 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7

4 maart

15-minutengesprekken groepen 2

5 maart

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7

6 maart

Alle leerlingen vrij

7 maart

15-minutengesprekken groepen 2 (evt. uitloop)
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