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Biddag

Website http://waschool.nl/

Afgelopen woensdag hebben we met elkaar stil gestaan
bij “biddag voor gewas en arbeid”. Met de kinderen uit
de groepen 3 tot en met 8 hebben we een viering in de
Hoeksteen gehouden samen met de leerlingen van de
Constantijnschool. Ds. Elsman vertelde het bijbelverhaal
en we hebben met elkaar uit volle borst de liederen mee
gezongen. Het thema was “Rust bij de Vader”. En als je
dan kijkt naar alle mensen in de wereld die op de vlucht
zijn dan beseffen we dat dit thema niet voor iedereen
vanzelfsprekend is! De opbrengst van de collecte voor
ZOA vluchtelingenwerk was €254,40! Dank daarvoor!!

Via onze website kunt u rechtstreeks mailen naar de
leerkrachten. Dit kan via “contact”. Bij “geadresseerde”
kunt u dan verschillende namen aanklikken. Nadat u alle
vakken met een rood sterretje * hebt ingevuld, wordt
het bericht verzonden door op “verstuur” te klikken.

Invallers voor de schoonmaak gezocht

Bijbeltekst
Hebreeën 1:1-2

“Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in
het verleden tot de voorouders gesproken door
de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij
tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft
aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de
wereld heeft geschapen.”

Vakantierooster 2016-2017
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is
vastgesteld. Als school kunnen we nog enkele dagen
toevoegen, maar die dagen staan nog niet vast.
Herfstvakantie
17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie
26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie
20-02-2017 t/m 24-02-2017
Paasvakantie
14-04-2017 t/m 17-04-2017
Meivakantie
24-04-2017 t/m 28-04-2017
Hemelvaartsdag
25-05-2017 t/m 26-05-2017
Pinksteren
05-06-2017
Zomervakantie
24-07-2017 t/m 01-09-2017

PCPO Rijssen wil de huidige invallijst graag uitbreiden
met enkele flexibele schoonmakers. Wanneer er op één
van de scholen een vaste medewerker afwezig is kan
een invaller worden gevraagd om deze medewerker
tijdelijk te vervangen. Wil je graag als inval schoonmaker
aan de slag? Stuur dan uiterlijk 18 maart a.s. een brief
met CV naar het bestuurskantoor, t.a.v. Gerlinde Baan.
Haar mailadres is: info@pcporijssen.nl

Schoolfruit
We kunnen nog 6 weken genieten van het schoolfruit
aangeboden via de Europese subsidie. Daarna moet u
zelf fruit meegeven op de aangegeven dagen.
De komende week krijgen we het volgende fruit:
Woensdag:
Appel
Donderdag:
Banaan
Vrijdag:
Peer

Schoolfotograaf
Afgelopen donderdag was de schoolfotograaf bij ons in
de school. Was je er niet bij? Geen nood……op
woensdagmiddag 30-03 of 20-04 is er een
overmaakmiddag in de fotostudio in Almelo van
BackxPositief, Twentepoort West 52, 7609 RD Almelo
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Tennis

eventueel je gezin past? En blijft
een kind dan voor altijd of blijft
het maar even? En wat is er
eigenlijk aan de hand met die
kinderen?? En moet ik dan een
opleiding volgen om dit te doen?
En… En…..
Al die vragen weerhouden veel
mensen er van om de stap
richting pleegzorg te zetten. En
dat is jammer! Het is zó hard
nodig! Zo veel kinderen die
wachten op een gezin, een plekje waar ze veilig mogen
opgroeien. En dat niet alleen! Het is ook een rijke ervaring
voor jou en je gezin.
Daarom wordt er door enkele pleegouders met kinderen op de
Julianaschool in samenwerking met pleegzorgorganisaties
Jarabee en Trias een informatieavond georganiseerd.
Op die avond komen ervaren pleegouders, pleegkinderen en
pleegzorgwerkers aan het woord om praktijkverhalen te
vertellen en vragen te beantwoorden.
Wees welkom om eens vrijblijvend te komen luisteren!
Wellicht voel jij je nadien ook wel super gewoon genoeg om
de stap te zetten…..
Namens de organisatie: Martin Prins, Marco Schaap en Addie
ter Steege

donderdag 31 maart 2016
19.30 inloop
19.45-21.00 uur voorlichting
Julianaschool
(locatie Stroekeld, de Stroekeld 139 in Rijssen)

Pleegzorg……iets voor mij?
Zo af en toe zie je weer een
campagne voorbij komen met de
oproep: “Pleegouders gezocht!”
Waar een enkeling enthousiast
reageert en zich aanmeldt als
pleegouder, rijzen bij de meesten
alleen maar vragen en
onzekerheden.
Pleegzorg?? Poeh…. Dan moet je vast heel goed kinderen
kunnen opvoeden. En hele speciale dingen kunnen. En wat
houdt het eigenlijk in om pleegouder, pleegbroer of zus te
zijn?? En hoe kom je er nu achter of het wel bij jou en

Ouderpeiling kinderopvang
Beste ouder(s) / verzorger(s),
In de week van 14 - 18 maart gaan wij onder de ouders van
alle PCPO scholen een peiling uitzetten over kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk. Het doel van deze peiling is om inzicht te
krijgen in uw behoefte aan kinderopvang en peuteropvang.
Mede op basis van uw antwoorden kunnen wij ons strategisch
beleid voor de toekomst bepalen.
Uw stem daarin is erg belangrijk!
De vragenlijst wordt digitaal afgenomen, u ontvangt daarvoor
een mail met een link naar de vragenlijst.
Namens PCPO en de Kindertuin,
Frans Nawijn en Gerjanne Schaap

