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Godsdienstige Vorming
Week 7 - - - 11 t/m 17 februari 2019
Thema:
Vertellingen:

Lied van de Week:

Onveilig
Storm op het meer, Johannes 6: 14 – 21
Is Jezus wel veilig? Johannes 7: 1 – 17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8: 1 - 11
Lied 601: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen…’

Week 8 - - - 18 t/m 24 februari 2019
Thema:
Vertellingen:

Lied van de Week:

Kijk maar goed!
Een blinde man wordt beter, Johannes 9: 1 – 12
Is hij het wel?, Johannes 9: 13 – 23
Wie is hier blind?, Johannes 9: 24 – 41
Lied 105 uit ‘Geroepen om te Zingen’:
‘Zoek eerst het koninkrijk van God…’

Kerk - School
We kijken terug op een feestelijke Kerk – School dienst.
Fijn dat er zoveel kinderen met hun ouders bij de dienst in de Voorhof aanwezig waren.

Oudergesprekken
U kunt zich t/m 14 februari inschrijven voor de komende 10 minutengesprekken voor de
groepen 1/ 2, 4 t/m 8. Voor groep 3 zijn de gesprekken in week 12. Inschrijven kan nog
een keer via de OUDE website www.pcjulianaschool.nl

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!
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Personalia
Zoals u weet neemt juf Annelies Langbroek voor de voorjaarsvakantie afscheid van ons
Kindcentrum. Ze gaat werken op een andere school van PCO Gelderse Vallei:
‘De Hoeksteen’ te Voorthuizen. We zijn blij u te kunnen melden dat we een vervanger
voor haar hebben gevonden:
Vanaf 1 maart a.s. zal Chantal Bolder de kleuterunit komen versterken. Juf Chantal is
een oude bekende van de school, vorig schooljaar was ze de juf van de ‘Vlindergroep’.
De ouders van groep 1 / 2 Kikkers zijn hier al eerder van op de hoogte gesteld.

Kalender
Donderdag 14 februari
Laatste dag om in te schrijven voor de 10 minuten gesprekken voor de groepen:
1 / 2 en 4 t/m 8
Voor groep 3 zijn de gesprekken gepland voor week 12
Vrijdag 15 februari
Rapporten mee groepen 2 en 4 om 12.00 uur
Groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur
Week 8
Voortgangsgesprekken voor de groepen 1 / 2, 4 t/m 7
Eindadviesgesprek voor groep 8
Vrijdag 22 februari
Nieuwsbrief 12
Begin van de Voorjaarsvakantie, voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur
Voor de groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur
Week 10
Hoofdluiscontrole

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

