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Biddag 2018

Tenslotte gaan we ook kijken naar de effecten van de
Europese Wet op Pivacy (AVG). De regelgeving gaat
in mei 2018 in en onze schoolvereniging PCPO Rijssen
werkt al aan de beleidskaders. We willen alvast gaan
kijken wat we als school moeten regelen.

Oproep voor Wandelvierdaagse
Woensdag 14 maart is het biddag. Het thema is:
vertel het maar. Aan dit thema is het verhaal van de
profeet Elisa helpt een arme weduwe gekoppeld. Dit
verhaal staat in de bijbel in 2 Koningen 4 vers 1 tot en
met 7. De groepen 3 t/m 8 gaan deze morgen voor
de biddagviering naar de Hoeksteen. De dienst
begint om 9.00 uur en we vieren biddag samen met
de Constantijnschool. De leerlingen van de groepen 1
en 2 hebben de biddagviering op school in de groep.
Er is op deze dag een collecte voor het project ‘de
gevulde waterkruik’. Dit is hetzelfde project als in de
themaweek. De kinderen weten vast nog over de
voorlichting en waar het geld voor gebruikt wordt!
Geeft u ook?

Paasviering voor groep 5 en 6

Tot nu toe zijn er nog geen ouder(s) gekomen voor
de organisatie van de wandelvierdaagse voor de
kinderen van onze school. Dit betekent dat we dit jaar
niet georganiseerd, via school, mee kunnen lopen.

Oproep voor verkeersbrigadiers
Er zijn eind van het schooljaar een heel aantal
brigadiers die stoppen. We zijn dringend op zoek
naar nieuwe brigadiers voor beide posten. Mochten
er geen nieuwe brigadiers zich aanmelden, zijn er een
aantal tijdstippen dat de post niet bemand is. Voor
meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen
naar ellenlubbers@hotmail.com.

Bijbeltekst

Op woensdag 28 maart houden we ’s avonds een
paasviering met de ouder(s) en leerlingen van de
groepen 5 en 6. De samenkomst begint om 19:00 uur
en deze wordt gehouden in de Hoeksteen.

Studiedag maandag 12 maart
Komende maandag gaan de meesters en de juffen
studeren. We gaan aan het werk met de opbrengsten
van ons onderwijs. Hierbij staan de volgende
onderzoeksvragen centraal: Wat gaat er goed, wat
kan beter en hoe willen we dat gaan verbeteren?
Daarnaast gaan we ook met elkaar nadenken over de
communicatie. Hoe werkt het nu? Wat wordt er van
ons gevraagd? Wat willen we verbeteren?
We willen ons op deze studiedag ook meer gaan
bekwamen in het werken in “The Cloud”. Dit door
middel van office365.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote
barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot
een levende hoop, door de opstanding van Jezus
Christus uit de doden. 1 Petrus 1:3
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Post voor de waschool
Elke maandag halen we geld op voor de zending en
voor onze adoptiekinderen. We hebben als school 2
adoptiekinderen via de stichting woord en daad.
Vorige maand ontvingen we een brief van 1 van onze
2 sponsorkinderen, Wendy Carolina uit Guatemala. Ze
heeft op school een hele goede vriendin met wie ze
alles deelt en daar is ze heel erg blij mee.
Hieronder de tekening die ze heeft meegestuurd.

Bestuursleden gezocht!
Het bestuur van PCPO Rijssen zoekt i.v.m. een
aanstaande vacature:
•

een gemotiveerd en deskundig
toezichthoudend bestuurslid

Wat vragen wij van bestuursleden?
Leden van het toezichthoudend bestuur hebben een
brede maatschappelijke betrokkenheid en voelen
zich verbonden met het protestants-christelijk
onderwijs in Rijssen. Vanuit hun kennis en ervaring
houden zij toezicht op het functioneren van de
vereniging, de directeur-bestuurder en daaronder
vallende scholen. Wij verwachten dat bestuursleden
handelen vanuit een persoonlijke
geloofsovertuiging, het Woord van God als
grondslag en richtsnoer aanvaarden en kerkelijk
meelevend zijn met één van de PKNkerkgenootschappen.
Wat zijn de randvoorwaarden?
Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar ('s
avonds). Het betreft een onbezoldigde functie.

Agenda
12 maart Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
14 maart Biddag
15 maart Contactavond

Hoe kan er meer informatie worden
ingewonnen?
Nadere informatie over onze schoolvereniging en
het gevraagde bestuurdersprofiel kunt u vinden op
www.pcporijssen.nl, onder Organisatie en
vervolgens Bestuur, of opvragen via
info@pcporijssen.nl. Daarnaast kunt u informatie
inwinnen bij de heer J. Koedijk (voorzitter), via
info@pcporijssen.nl en de heer E.I.F. Nawijn
(directeur-bestuurder) via 06-20 03 45 51.
Hoe kunt u reageren?
Uw motivatie met CV kunt u richten aan het
bestuur, uiterlijk 10 dagen na verschijnen van deze
advertentie, per mail: info@pcporijssen.nl

