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Agenda:   
 Ma 23 oktober Herfstvakantie t/m 27 oktober 
 Ma 30 oktober Start van de BSO op de Prs. Julianaschool 
   Feestelijke opening volgt later in het jaar 
 Wo 01 november Dankdag – viering op school – U bent van harte welkom 
 Ma 13 november MR-vergadering (onder voorbehoud) 
 Do 16 november Kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag 
 
 

Vanuit de Directie  
Dankdag 
 Het thema van dankdag is dit jaar 'blij verrast'. Dit jaar ligt het accent niet op gewas en 
 arbeid, maar op de reformatie. Groeien in geloof en God's Woord voor iedereen. 

Tijdens de dankdagviering vertellen wij het verhaal van de kamerheer.  De viering zal 
om 08:30 uur beginnen. 

 
 
Start BSO IRIS Kindcentra 
 Het is bijna zover: Met veel plezier start IRIS Kindcentra na de 
 herfstvakantie op de pr. Julianaschool in ’s Heerenbroek met 
 Buiten Schoolse Opvang (voor en na schooltijd). Inmiddels is het 
 voormalige computerlokaal zo ingericht dat de ruimte 
 multifunctioneel gebruikt kan worden. Overdag kunnen groepjes 
 kinderen instructie krijgen bij het digibord, kan er gebruik 
 gemaakt worden van de schoolbibliotheek en vindt ook het 
 overblijven daar een onderkomen. Door een iets andere 
 opstelling en aankleding hebben we als IRIS Kindcentra de ruimte 
 ook geschikt gemaakt voor huiselijke opvang buiten de schooltijden. 
 Met Myrna Oostendorp hebben we een enthousiaste en bekwame pedagogisch 
 medewerkster aangetrokken. Zij zal de opvang voor haar rekening nemen.  
 Ouders van kinderen die een contract zijn aangegaan, zullen benaderd worden voor 
 een intakegesprek. Wilt u meer weten over onze organisatie of welke contract 
 mogelijkheden er zijn, kijk dan op onze site www.iriskindcentra.nl   
 U kunt met vragen rustig bellen met ons kantoor 06-44736901. 
 
 Vriendelijke groet, Truus Biemond, manager IRIS Kindcentra 
 
 

http://www.iriskindcentra.nl/


Schoolvoetbal 
 Woensdag 11 oktober stond groep 7 en 8 op het voetbalveld van IJsselmuiden. 
 Schoolvoetbaltoernooi, altijd spannend. Voor de kinderen zeker, maar ook voor de 
 begeleiders. Helaas slaagden we er ook dit keer niet in om een beker mee naar huis te 
 nemen, maar we hebben wel een hele leuke gezellige middag gehad. Een impressie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trainers, coaches, publiek, bedankt voor 
jullie inzet en aanwezigheid. Voor de 
kinderen erg leuk en natuurlijk heel 
belangrijk. 
 
 



Stagiaire 
Op donderdagmiddag zal Mahran Admiraal gym-stage komen lopen bij ons op school. 

 Afgelopen donderdag heeft hij al kennis gemaakt met de aanwezige teamleden en de 
 kinderen. De verwachting is dat hij na de herfstvakantie zal beginnen. 

Juf Lydia zal hem begeleiden. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen. 

 

Kinderkerstfeest in de Stinskerk 

Zondagmiddag 17 december om 16.00 uur vieren we het kinderkerstfeest in de 

Stinskerk  ( Westenholterweg 19, Zwolle).  

Een verhalenverteller neemt ons mee terug in de tijd. De tijd van baby Jezus. Samen 

met kinderkoor Young Spirit zingen we de liederen over kerst.  Zingt en luistert u met 

ons mee? Van harte welkom!  

Oproep: Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en wil je ook meezingen tijdens het 

kinderkerstfeest met het kinderkoor Young Spirit? Kom dan mee oefenen op de 

woensdagen na de herfstvakantie om 19.00 uur in de Stinskerk. Je hoeft je niet aan 

te melden. 

 
Misschien een goede tip voor in de vakantie: 
 

 
 
   Bijeenkomst SAG, MR en team 
 Maandag 16 oktober hadden we een bijeenkomst op school met team, School Advies 
 Groep (SAG) en de Medezeggenschapsraad (MR). We hadden een goede bijeenkomst 
 waarbij we onder andere hebben gesproken over: 

 Combinatiegroep 2/3 – Hoe kunnen we een betere verbinding maken tussen 
groep 2 en 3. Zouden we ze samen moeten voegen? Of misschien zorgen voor 
goed overleg en uitwisseling van materialen? Tal van tips en ideeën kwamen naar 
voren. 

 Revitalisatie van het schoolgebouw – In 2019 is onze school aan de beurt voor een 
“facelift”, maar wat willen we dan graag aanpakken? Wat moet er gebeuren en 
welke wensen leven er? 

 De 8-urige werkdag – Hoe moet zo’n dag er uit komen te zien? Veel discussie en 
weinig oplossingen. Dat vraagt zeker om meer. 

 Zelfstandig werken – Wat doen we voor de leerlingen voor zelfstandig werken? 
Hebben we samen de doorgaande lijn goed te pakken? Wat zouden we nog meer 
kunnen doen? Waar willen we naar toe? Het moet wel in het belang van het kind 
zijn. 



Kortom heel veel met elkaar gesproken. Dit betekent niet dat we helder op papier 
hebben staan hoe het gaat worden, maar we hebben de eerste schets van de 
verschillende onderwerpen op papier gezet. Nu de volgende stap. U hoort er dit jaar 
zeker nog meer over. 
 

Handoekenlijst (t/m de kerstvakantie) 
Vrijdag 3 november  - Marjan de Groot 
Vrijdag 10 november  - Vera horst  
Vrijdag 17 november  - Irma van Ittersum  
Vrijdag 24 november  - Marianna Pothof 
Vrijdag 1 december  - Carolien Diender  

Vrijdag 8 december  - Henrieke Knol 

Vrijdag 15 december  - Josephine vd Kamp  

Vrijdag 21 december  - Agnes de groot 

Elke vrijdag krijgt uw kind - als u aan de beurt bent, de te wassen handdoeken mee. 
Het liefst maandag weer inleveren bij juf Anke.  
 

Tennisballen gevraagd 
Om de akoestiek in groep 3/4  te verbeteren werd ons als tip gegeven om tennisballen 
onder de stoelen te bevestigen. Aan u de vraag of u misschien nog oude tennisballen 
heeft liggen die we hiervoor kunnen gebruiken. U kunt de tennisballen afgeven bij 
meester Roel. 
 

Schoolfotograaf 
Afgelopen donderdag heeft u de schoolfoto’s mogen ontvangen. Wij willen u vragen 
om het geld voor de gekochte foto’s of de hoesjes met niet gekochte foto’s uiterlijk 10 
november in te leveren bij de groepsleerkracht.  
 
 

Fijne vakantie  
Met vriendelijke groeten, namens het team 
Roel Strijker 
 


