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Agenda:   
 18 februari GSK-dienst in de Stinskerk te Westenholte 10:00uur 
   meester Roel jarig 
 20  februari 10-minutengesprekken (groep 1/2 en 3/4) 
 22  februari 10-minutengesprekken (groep 1 t/m 7) 
 26 februari Voorjaarsvakantie t/m 02 maart 
 06  maart Start type-cursus – 15:15 uur 
 09 maart Nieuwsbrief komt uit 
 13  maart Studiemiddag – kinderen om 12:00 vrij 
 14 maart  Biddag – viering – Start 08:30 uur – U bent van harte welkom 
 22  maart       Ouderavond 
 24  maart  Opruimdag in Kampen – met de “Hendrikje” naar het “Vogeleiland” en  
    meehelpen rommel opruimen. Geen kosten aan verbonden. Start rond  
    08:30 en rond 12:00 uur Erwtensoep en broodjes kroket bij de   
    Kinderboerderij. Wilt u mee? Opgave bij meester Roel voor ouders en  
    kinderen groep 7 en 8 
 
Vanuit de Directie  
Staken  
 14 Februari hebben de collega’s in Groningen, Friesland en Drenthe hun werk neergelegd. 
 Zoals alle leerkrachten in het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar 
 Beroepsonderwijs, etc. maken ook zij zich zorgen om ons onderwijs. Alleen al in het 
 basisonderwijs komen we over een paar jaar duizenden leerkrachten tekort. Hoe moet het 
 dan met het onderwijs aan uw kind? 50 leerlingen in een groep?   
 Ook wij maken ons er zorgen om en willen dat er met spoed maatregelen worden genomen. 
 Je kunt mensen niet dwingen te kiezen voor het vak van leraar, maar je kunt wel het vak 
 aantrekkelijk maken. Daarom zijn ook wij 
 van mening dat we onze rug recht moeten 
 houden en door moeten gaan met de 
 acties. Voorlopig wordt er in Overijssel niet 
 gestaakt. De volgende provincies die het 
 werk neer zullen leggen zijn Noord-
 Holland, Utrecht en Flevoland op 14 maart. 
 We houden u op de hoogte. 
 

 Erg fijn trouwens dat we ook van ouders 
 positieve reacties krijgen. 
 
 
 
 



Gezin-School-Kerk-dienst:   
Aanstaande zondag 18 februari om 10:00uur  is er een kerkdienst als afsluiting van de Gezin-
school-kerk-week. Dit jaar is het thema: De Barmhartige Samaritaan! De kinderen hebben in 
de afgelopen weken rond dit thema gewerkt. De dienst wordt in samenwerking met de 
commissie van het jeugdcontact van de Stinskerk georganiseerd. 
In de gezinsdienst zullen de kinderen worden betrokken, door te zingen, muziek te maken en 
te spreken. Natuurlijk zijn hun werkstukken in de kerk te bewonderen.  
 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om a.s. zondag in de Stinskerk aanwezig te zijn. 

 
Update website Prinses Julianaschool 

Na een korte periode van afwezigheid is onze site weer bijna in de lucht. De website heeft een 
update gehad naar het veilige https protocol. Ook is er een filmpje van de school en een 
webmagazine geplaatst. We houden u via onze nieuwsbrieven  en de kalender op de website 
op de hoogte website van toekomstige gebeurtenissen op en rond onze school.  Het is zeker 
de moeite waard om een keer een kijkje te nemen op de geüpdatete site. De site zal de 
komende dagen weer in de lucht gaan. 

 
Ouderbijdrage 
 We zijn al ruim 14 dagen verder. En ruim de heft van u heeft de vrijwillige ouderbijdrage 
 overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Het betekent dat ook nu weer activiteiten op school 
 georganiseerd kunnen worden voor de kinderen, waarvoor we als school geen geld 
 ontvangen. Verzoek aan de ouders die nog niet toegekomen zijn aan het overmaken van de 
 vrijwillige ouderbijdrage, dit de komende week te doen. Het zou erg fijn zijn. 
 
Personeel ziek 

Nou, het is goed tekeer gegaan op de school. Verschillende leerkrachten zijn goed ziek 
geweest en andere konden zich nog net op de been houden. Ook veel kinderen zijn de 
afgelopen weken geveld door de griep. Maar we hebben het allemaal kunnen redden. Juf 
Dimara heeft echt alle zeilen bijgezet, maar ook andere collega’s hebben bijgesprongen waar 
nodig. Top!  Op de site http://lerarentekortisnu.nl kunt u zien hoe scholen in Nederland hun 
tekort aan leerkrachten hebben moeten oplossen. Vandaag op 16 februari, zijn zo’n 1200 
kinderen niet naar school gegaan, omdat er geen andere oplossing te vinden was. 

 
BSO – Buiten Schoolse Opvang 

Op 30 oktober 2017 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, start van de BSO op 
de Prs. Julianaschool. We zijn nu ruim 3 maanden verder en het gaat goed. Langzamerhand 
zijn er steeds meer ouders die gebruik maken van deze voorziening op onze school. Er kunnen 
er nog best een aantal kinderen bij, zodat we dagelijks minimaal 6 kinderen  hebben. Dat zou 
fantastisch zijn.  

 
Heeft u er wel eens aan gedacht, maar nog niet de stap genomen? Kom 
gerust een keer langs. Meestal op maandag, dinsdag en donderdag na 
schooltijd start de BSO. Vaste leidster Myrna Souman wil u er vast meer 
over vertellen.  

 

 Om er echt een succes van te maken kunt u uw  buren, vrienden en 
kennissen, die niet op de  hoogte zijn van de faciliteiten op de Prs. 
Julianaschool, attent maken op de mogelijkheden van  Buitenschoolse 
Opvang op onze school.  

http://lerarentekortisnu.nl/


BSO-nieuws 
 Met olifantenstappen lopen we door het 
 dierenrijk om van de Noordpool tot het tropisch 
 regenwoud alles over de rijke dierenwereld te 
 ontdekken.  
 

 In de Zoo kom je allerlei dieren tegen, van groot 
 tot klein, van angstaanjagend tot heel knuffelig. 
 Dieren zijn er in alle vormen en maten. Maar 
 hoe komen die dieren hier terecht? Zijn ze hier 
 geboren of zijn ze gevangen genomen? Waarom 
 zijn ze hier en wie zorgt er voor ze? 
 

 We hebben verschillende activiteiten uitgevoerd 
 rondom dit thema. Voorbeelden zijn:  

 dierenhuiden knutselen,  

 zebrapoep maken,   

 papagaai of een leeuw geknutseld,   

 lieveheersbeestjes hapjes maken,  

 leuke kleurplaten kleuren  

 ……. en nog veel meer!  
 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens 
langs!  

 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Heel belangrijk element in ons leven is natuurlijk de vakanties. Hierbij het overzicht van de 
vastgestelde vakanties binnen Iris. Hierin zitten natuurlijk nog niet de verschillende studiedagen 
van de school in verwerkt. 
 

  eerste dag laatste dag 
Herfstvakantie ma-22-okt-18 vr-26-okt-18 
Kerstvakantie ma-24-dec-18 vr-04-jan-19 
Voorjaarsvakantie ma-18-feb-19 vr-22-feb-19 
Paasvakantie vr-19-apr-19  zie ”meivakantie” 
Koningsdag  op zaterdag   
Meivakantie  ma-22-apr-19 vr-03-mei-19 
Hemelvaart  do-30-mei-19 vr-31-mei-19 
Pinksteren  ma-10-jun-19   
Zomervakantie do-11-jul-19 vr-23-aug-19 

 
 
  
Een heel fijn en gezond weekend, 
Namens team Prs. Julianaschool 


