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Beste Joke,

Kreet van de week

Flessen inzamelingsactie
Deze week zijn er heel veel flessen ingeleverd op school. Wat geweldig om te zien hoe
iedereen zijn/haar steentje heeft bijgedragen om een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor
Alpe d'HuZes!

Op dit moment is het eindbedrag van de actie nog niet bekend, deze zullen we nog met u
delen.
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We willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie hartelijk bedanken!

Oudergebedsgroep
Aanstaande woensdag, 22 mei, is er weer een bijeenkomst van de oudergebedsgroep.
De bijeenkomst vindt plaats in de personeelskamer op locatie 'De Stroekeld'.

We willen u uitnodigen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, om samen biddend
rondom de school te staan. De bijeenkomst begint om 8.45 uur, met een inloop vanaf
8.30 uur. Kinderen tot 4 jaar zijn ook van harte welkom.

Heeft u zelf gebedspunten of wilt u meer weten over de oudergebedsgroep? Dan kun u
mailen met gebedsgroep@julianaschool.net.

Kalender
20 – 22 mei

22 – 24 mei

Kamp groep 8b
Kinderen groep 0/1b en 0/1c zijn vrij
Kamp groep 8c
Kinderen groep 2a en 2b zijn vrij

30 en 31 mei

Hemelvaartsdag en vrije dag

3 juni

Betaaldag 2 schoolreizen en kamp

3 juni

MR vergadering

6 juni

Pinksterviering groepen 5 t/m 8 in de Ark

7 juni

Pinksterviering groepen 0 t/m 4 in de groep

10 juni

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
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11 juni

Studiedag team, leerlingen vrij

18-21 juni

Wandelvierdaagse
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Bijeenkomst Autisme Trefpunt
Op 28 mei is er weer een bijeenkomst van het Autisme Trefpunt. Deze keer is het thema:
Hulpverlening in gezinnen.

Wat als het thuis niet lekker loopt? En dan? Wat is er mogelijk om de onderlinge sfeer te
verbeteren en meer begrip voor elkaar op te brengen?

Vaak wachten we te lang met hulp vragen, omdat we denken dat we zelf onze hulpvraag
duidelijk moeten hebben. Of omdat we denken dat vragen om hulp een teken van zwakte is.
Dat is zeker niet het geval en laagdrempelig is er van alles mogelijk.

Rubia van Dam, directeur van Samen B.V., een organisatie voor specialistische ambulante
jeugdhulp en daarvoor ambulant hulpverlener bij Curess, komt vertellen over hulpverlening
in gezinnen. Zij heeft ruime ervaring binnen de gezins(jeugd)hulpverlening en kan aan de
hand van praktijkvoorbeelden uitleg geven over de manier van werken, waarbij iedereen in
het gezin wordt betrokken. Deze avond zal ze vooral aandacht besteden aan gezinnen
waarbinnen autisme een rol speelt.
Locatie: De Gezelligeit, Bibenstraat 40 Hellendoorn
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 - 21.30 uur
Voor vragen: autismetrefpunt@evenmens.nl / 0548 638 830

https://mailchi.mp/33666820075e/weekbrief-julianaschool-rijssen-553843?e=604b7b813a

3/4

17-5-2019

Subscribe

Weekbrief 32 Julianaschool | 17 mei 2019

Past Issues

Translate

Copyright © 2019 Julianaschool, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

https://mailchi.mp/33666820075e/weekbrief-julianaschool-rijssen-553843?e=604b7b813a

4/4

