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Beste Joke,

Kreet van de week

Vakantierooster 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. Dit vakantierooster
geldt voor alle PCPO-scholen in Rijssen. De studiedagen voor onze school, waarop de
kinderen vrij zijn, zijn nog niet vastgesteld. Deze stellen we rond de zomervakantie vast.

VAKANTIE

DATA

Herfstvakantie

21-10-2019 tot en met 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 tot en met 03-01-2020
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Voorjaarsvakantie

17-02-2020 tot en met 21-02-2020

Pasen en Goede Vrijdag

10-04-2020 tot en met 13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020 tot en met 05-05-2020

Hemelvaartsdag

21-05-2020 tot en met 22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

Meivakantie

06-07-2020 tot en met 14-08-2020
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Oudergebedsgroep
De oudergebedsgroep heeft gevraagd het onderstaande met u te delen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Aanstaande woensdag, D.V. 20 maart, vindt er weer een gebedsmoment plaats in de
personeelskamer op locatie 'de Stroekeld'. We willen u van harte uitnodigen om
samen biddend rondom de school te staan. We beginnen om 8.30/8.45 uur. Kinderen tot 4
jaar zijn ook van harte welkom.

Heeft u zelf gebedspunten of wilt u wat meer weten over de oudergebedsgroep? Dan kunt u
een mail sturen naar: gebedsgroep@julianaschool.net.

Wandelvierdaagse
De ouders die de wandelvierdaagse voor de kinderen van onze school organiseren, hebben
gevraagd of wij onderstaand bericht met u willen delen.

Vooraankondiging Avondvierdaagse

Ook dit jaar zullen we met een groep enthousiaste mensen de wandelvierdaagse gaan
organiseren.

We

hopen

dat

er,

net

als

voorgaande

jaren,

weer

veel

kinderen, moeders, vaders, opa’s en oma’s mee zullen doen. Daarom geven we alvast de
dagen door zodat deze op tijd in ieders agenda staan.
DE WANDELVIERDAAGSE ZAL WORDEN GELOPEN VAN DINSDAG 18 JUNI TOT EN
MET VRIJDAG 21 JUNI.
Wordt vervolgd......

Team wandelvierdaagse
Annemarie, Janneke, Larissa, Lydia, Joanne, Marieke, Patricia, Martin
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W4kangoeroewedstrijd
Op donderdag 21 maart doen een heel aantal kinderen, die zelf vinden dat ze goed
kunnen rekenen, uit de groepen 6 t/m 8 mee aan de W4Kangoeroewedstrijd.

Tijdens deze wedstrijd krijgen de kinderen 24 verrassende wiskundige/rekenkundige
opdrachten die een 'vonkje creativiteit 'en een 'flits inzicht' vragen. De WereldWijde
WiskundeWedstrijd (W4) Kangoeroe is een wedstrijd voor kinderen uit groep 3 van de
basisschool tot en met klas 6 van het VWO. Natuurlijk is de wedstrijd wel aangepast aan de
leeftijd van de kinderen, want anders zou het niet eerlijk zijn.

Onze school doet mee in de categorieën wizKID (groep 6) en wizSMART (groep 7 & 8). We
wensen de kinderen die meedoen veel succes!

Schoolvoetbaltoernooi
Aanstaande woensdagmiddag, 20 maart, staat het schoolvoetbaltoernooi voor de
basisscholen uit Rijssen en Enter op het programma. We hopen dat het weer en de toestand
van de voetbalvelden gunstig is, zodat het toernooi door kan gaan. Als dit niet het geval is,
zal het toernooi een week worden uitgesteld. Het toernooi wordt gehouden op de
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We nemen deel met 4 teams uit de groepen 8. Er zijn 2 jongensteams en 2 meisjesteams.
De afgelopen tijd is er al flink geoefend na schooltijd. De kinderen staan te popelen om de
strijd met de andere scholen aan te gaan.

Om beschadiging van het sportcomplex tegen te gaan is afgesproken dat spuitbussen met
haarverf en serpentine spray geweerd zullen worden. Ook is het niet toegestaan om te lopen
of te spelen op de voetbalvelden die niet worden gebruikt.

De eerste wedstrijd voor onze school wordt gespeeld om 13.00 uur. De laatste wedstrijd
voor onze school is om 16.00 uur afgelopen. We wensen onze voetballers veel
succes! Iedereen is van harte welkom om te komen aanmoedigen.

Prijzen schoolreizen
Dit schooljaar gaan we op donderdag 27 juni op schoolreis. In het onderstaande overzicht
kunt u zien wat de bestemmingen zijn en hoeveel de schoolreizen kosten. De betaaldagen
voor de schoolreizen zijn voor dit schooljaar vastgesteld op woensdag 24 april en
maandag 3 juni.

GROEP

BESTEMMING

PRIJS

0d

Kinderboerderij Dondertman Holten

€ 9,00

0 en 1

Met Bello naar de Borkeld en de Poppe

€ 10,00

2

Giga Konijnenhol, Beerze

€ 17,00

3

Flierefluiter Raalte

€ 21,50

4

Apenheul Apeldoorn

€ 24,50

5

De Waarbeek Hengelo

€ 20,00

6

Openluchtmuseum Arnhem

€ 25,00

7

Avonturenpark Hellendoorn

€ 16,00

8

Kamp Lemele

€ 57,50

Kalender
20 maart

Schoolvoetbal ronde 1

27 maart

Schoolvoetbal ronde 1 (reservedatum)

3 april

Schoolvoetbal ronde 2

3 april

Praktisch verkeersexamen groepen 7

4 april

Theoretisch verkeersexamen groepen 7
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Schoolfotograaf

10 april

Schoolvoetbal ronde 2 (reservedatum)

11 april

Schoolfotograaf

15 april

MR-vergadering

16 april

Paasviering groep 4 in ‘de Ark’

17 april

Paasviering groep 3 in ‘de Ark’

18 april

Paasviering groepen 0-2 en 5-8 op school

19 april

Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij

21 en 22 april

Pasen, kinderen zijn vrij

24 april

Betaaldag 1 schoolreizen

26 april

Koningsspelen

29 april – 3 mei

Meivakantie
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