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Van de directeur 

Het lijkt een waarheid als een koe: eerst komt Pasen en 
vijftig dagen later is het Pinksteren. Eerst vieren we dat 
Jezus is opgestaan, zeven weken later vieren we de komst 
van de heilige Geest. Pasen en Pinksteren kunnen dus nooit 
op één dag vallen. Toch staat er een tekst in de Bijbel 
waarin beide feesten op één dag samenvallen. Dat 
is Johannes 20. 
 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie 
vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 
Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie 
uit.’  

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden 
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ (Johannes 20:19-23, 
Nieuwe Bijbelvertaling) Jezus blaast over zijn leerlingen en zegt: ‘Ontvang de heilige Geest’. Dat is méér dan 
een belofte. Hier gebeurt iets. Mét dat Jezus deze woorden uitspreekt, ontvangen zijn leerlingen de heilige 
Geest. Je kunt deze zin vertalen met: ‘hierbij ontvangen jullie de heilige Geest’. In het Johannes-evangelie 
vallen Pasen en Pinksteren in feite op één dag. Het is de opgestane Heer zelf die zijn leerlingen de Geest 
inblaast. 

Organisatie 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 mei 2022 
Hierbij worden de leden van de schoolvereniging uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering op 25 mei a.s. Tijdens deze vergadering worden het bestuursverslag en de jaarrekening 
over 2021 besproken. Verder zal Annemarie Scheppink worden benoemd als nieuw bestuurslid. Zij gaat 
Gerrit Prins, die als bestuurslid aftreedt, opvolgen. 

  
Jan Willem Lingeman, de nieuwe directeur-bestuur van PCPO Rijssen, zal die avond ook aanwezig zijn om 
zich voor te stellen aan de leden. Hij neemt het stokje over van Frans Nawijn, die per 1 juni a.s. met 
pensioen gaat. 

  
Wilt u de Algemene Ledenvergadering graag bijwonen, maar bent u nog geen lid? Op onze website 
www.pcporijssen.nl/ouders kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt ook een mail sturen naar 
info@pcporijssen.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u het aanmeldingsformulier ontvangt. 

  
De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en vindt plaats op 
de Julianaschool, locatie Roerdomp, Roerdomp 24 Rijssen. 

  
Graag hopen wij u te begroeten op 25 mei. 
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Betalingen schoolreizen en schoolkamp 

Heel fijn dat al heel veel ouders de betaling van het schoolreisje of kamp al hebben gedaan, hartelijk 
dank daarvoor! 
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dan z.s.m. betalen? Mocht u problemen ondervinden of 
vragen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of de directeur van de school. 

 

Luizencontrole 

De luizencontrole d.d. 11 mei heeft opgeleverd dat er bij een aantal kinderen luizen zijn gevonden. 

In een paar klassen zal er over enkele weken weer een hercontrole plaatsvinden. Via deze 

kolommen willen we de dames die de taak van luizenmoeder uiterst serieus oppakken, hartelijk 

bedanken! 

 

Terugblik 

Gezinsactiviteit 

 

We kijken als team met veel plezier terug op de vossenjacht van afgelopen donderdagavond. Wat 

deden er veel gezinnen mee! Fijn dat u er was. We hebben gezien dat, zowel de kinderen, de 

ouders/verzorgers en het personeel van de school heel veel plezier hebben beleefd. De 

prijswinnaars zijn op de hoogte gebracht 

 

Agenda 

26 mei      Hemelvaartsdag (vrij!) 
27 mei      Vrije dag na Hemelvaart 

 

Ter inspiratie 

 

Wat Hemelvaart betekent en waarom het zo 
belangrijk is om dit te weten. 

https://dagelijksebroodkruimels.nl/wat-hemelvaart-

betekent-en-waarom-het-zo-belangrijk-is-om-dit-te-

weten/ 
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