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Nieuwsbrief 
01 

Julianaschool 
19 08 2022 

Start schooljaar  

                                                
We hopen dat u allen heeft mogen genieten van een heerlijke, welverdiende 
vakantie. Aanstaande maandag 22 augustus hopen we alle leerlingen weer vol 
enthousiasme te mogen ontmoeten. We zijn ook heel blij dat meester Ronald weer 
gaat beginnen. Helaas is de kleine Boaz nog in het ziekenhuis, maar hij is al wel 
gegroeid naar een ‘grote’ jongen van zes pond. Komende weken hopen meester 
Ronald en zijn vrouw Marieke dat Boaz naar huis mag komen. De vlag hangt al in top. 
We zijn dankbaar voor deze ontwikkelingen.                                            
  
 

 
 
Wij zijn ‘Gezonde school’! 

Vorig schooljaar hebben wij ons aangemeld bij het programma van Gezonde 
School. Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een 
gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werk je dan aan verschillende thema's, 
met inzet van een Gezonde School-coördinator  binnen de school en een externe 
adviseur van de GGD. Na het volgen van hun stappenplan hebben wij nu het 
themacertificaat 'relaties en seksualiteit' van Gezonde School toegewezen 
gekregen. Komend schooljaar werken we aan het themacertificaat ‘welbevinden’.  
Daarna volgt ‘sport en bewegen’ en ‘voeding’.   
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, 
minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt onze school voor actieve en 
gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school 
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 
Binnenkort hangt het logo aan onze gevel.  
Wilt u meer informatie over de gezonde school: www.gezondeschool.nl 
 
  
 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 
 

Belangrijke data voor augustus: 

woe 31 augustus: 
Inschrijven startgesprekken gr 1-7 

via Parro 
 

Belangrijke data voor september: 

di 6 september: 
Informatieavond gr 1-2; 4; 6; 8 

 
woe 7 september: 

Informatieavond gr 3; 4-5; 5; 7 
 

woe 14 september 
Start Jantje Beton gr 1-7 
Startgesprekken gr 1-7 

 
do 15 september: 

Startdienst in de Wijnstok 
 

di 27 september: 
Inleveren Jantje Beton  

 
woe 28 september: 

Start Kinderpostzegels gr 8 
 
 

 
 

 
 

http://www.gezondeschool.nl/


 

Schoolgids  
De schoolgids voor schooljaar 2022-2023 kunt u online vinden op onze website 
 
Parro  
In de afgelopen week bent u als ouder gekoppeld aan de nieuwe groep van uw kind(eren). Als u al aan de Parro 
app gekoppeld was, is dat automatisch gegaan en indien u nog niet gekoppeld was, dan heeft u per mail een 
uitnodiging ontvangen om te koppelen aan Parro. Mocht u niet gekoppeld zijn en geen uitnodiging ontvangen 
hebben, kunt u dit laten weten aan de groepsleerkrachten. Wij willen u vragen om in de Parro app aan te geven 
of u wel of niet toestemming geeft voor het delen van beeldmateriaal van uw kind(eren). Als school zijn wij 
verplicht om u dat ieder jaar aan het begin van het schooljaar te vragen. Het voordeel van het registreren hiervan 
in de Parro app is, dat u hier altijd kunt zien of u wel of niet toestemming gegeven heeft. En leerkrachten hebben 
hierdoor ook altijd een actueel overzicht. Zeker binnen de Parro app vinden we het leuk om u op de hoogte te 
houden van het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Nu u als ouder niet in de school komt, is het fijn om soms 
een inkijkje te hebben in de school. We hopen daarom dat u hiervoor toestemming wilt geven, dat maakt het voor 
de leerkracht makkelijker om foto’s te delen. Wij willen u vragen om uiterlijk vrijdag 3 september uw privacy-
voorkeuren ingevuld te hebben bij uw kind(eren). Hoe kunt u dit doen? • Ga naar het tabblad ‘Instellingen’ • Tik 
op privacy-voorkeuren. • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potloodje achter het kind 
 
Startgesprekken 14 september voor groep 1 t/m 7  
Het is, nu er een nieuw schooljaar bijna begonnen is, fijn voor de leerkracht om te weten hoe het met uw kind 
gaat en welke verwachtingen/doelen u en uw kind hebben voor het komende schooljaar. Het doel van dit 
startgesprek is het maken van een goede start met elkaar. Dit betekent dat zowel kinderen, ouders als 
leerkrachten tijdens dit gesprek dingen kunnen vragen en vertellen. Kennismaken met elkaar en verwachtingen 
uitspreken zijn hierbij van groot belang. Het gaat erom dat er zo snel mogelijk een vertrouwensband ontstaat, die 
ten goede komt aan de kinderen. Want ook hier geldt: de leerling staat centraal. Ondanks, of misschien juist wel 
vanwege het laatste kan het zijn dat u een stukje van het gesprek zonder uw kind wilt voeren. Dat is natuurlijk 
altijd mogelijk. Daarom zijn er op woensdag 14 september startgesprekken. In dit gesprek geeft u samen met uw 
kind, informatie aan de leerkracht. U wordt via de Parro app uitgenodigd om in te schrijven voor het startgesprek. 
Dit kan vanaf woensdag 31 augustus 12.30 uur. De startgesprekken vinden plaats op school. Uw kind(eren) 
hebben deze dag geen les, zodat ze mee kunnen komen naar het gesprek. Uitzondering hierop zijn de leerlingen 
van de groepen 8. Zij hebben deze dag wel les. Deze leerlingen worden betrokken bij de voorlopige 
adviesgesprekken op woensdag 2 november. 
 
Belangrijke data schooljaar 2022-2023 
De kalender voor volgend schooljaar is klaar en zichtbaar in Parro. Hierbij ontvangt u nogmaals de studiedagen 
waarop uw kind dit schooljaar een vrije dag heeft.  
• woensdag 14 sept voor de startgesprekken voor groep 1-7. Groep 8 heeft school. 
• donderdag 6 okt voor de verenigingsstudiedag  
• woensdag 2 nov voor verwijzingsgesprekken groep 8. Alleen groep 8 heeft vrij. 
• maandag 30 januari voor nascholing  
• vrijdag 16 juni voor nascholing 
 
 
 



Koptelefoon 
De leerlingen van groep 3-8 hebben een goedwerkende koptelefoon nodig. Wilt u deze in de eerste week 
meegeven. 
 
Informatieavond 
U bent van harte uitgenodigd op de informatieavonden op di 6 sept voor groep 1-2, 4, 6 en 8 of woe 7 sept  voor 
groep 3, 4-5, 5 en 7  in het klaslokaal van uw kind. We starten om 19.00 uur en zullen uitleg geven over de 
methodes en onder onderwijs in het leerjaar van uw kind.  
 
Bijzonder verlof 
Voor het aanvragen van extra verlof voor uw kind, kunt u gebruik maken van het verlofformulier op de website. 
Voor het verlenen van dit verlof zijn vanuit de overheid regels opgesteld. Door corona en de (on)mogelijkheden 
die het met zich mee bracht om op vakantie te gaan of jubilea te vieren, zijn we met de aanvragen in het afgelopen 
jaar wat soepeler omgegaan. We maken u erop attent dat we ons vanaf nu weer houden aan de richtlijnen. Tevens 
hebben we ook meldplicht bij ongeoorloofd verzuim.  Daarnaast vragen wij u om ‘bewijsmateriaal’ mee te sturen 
als u voor jubilea e.d. verlof aanvraagt.  
 
Parkeren 
Wilt u er bij het halen en brengen van de kinderen op letten dat uw auto goed geparkeerd staat? Ook voor onze 
buren blijft het dan prettig! Komende weken zal er nog overlast zijn door de werkzaamheden aan de leidingen 
rondom de school. 
 
Klassenouder / Bedankjes voor de leerkrachten 
De klassenouder is een schakel tussen de leerkracht en de ouders bij het organiseren van activiteiten waar hulp 
bij nodig is. U kunt bij de leerkrachten aangeven als u dit schooljaar klassenouder van de groep van uw 
zoon/dochter wilt worden. Dit aanmelden kan tot de informatieavond van 6/7 september.  
Afgelopen schooljaar hebben we als collega’s gemerkt dat, in vergelijking tot eerdere jaren, steeds vaker een 
beroep op ouders gedaan wordt voor een bijdrage om de leerkrachten te verrassen. Uiteraard waarderen we deze 
blijk van waardering. We merken echter ook, dat we ons er soms bezwaard door voelen en dat het voor sommige 
ouders een behoorlijke aanslag op de financiën is, zeker als er meerdere kinderen op school zijn. We willen de 
klassenouders daarom vragen om zich te beraden op deze verwennerij en het bedrag dat er per groep gevraagd 
wordt.  
 
Ouders in de school  
Afspraken voor halen en brengen:  
Groep 1 en 2: De kinderen worden tussen 8.20 en 8.30 tijdens de inloop binnen gebracht via de hoofdentree. 
Kinderen hangen hun jas en tas op en gaan aan de slag met hun inloopactiviteit. Zorgt u ervoor op tijd de school 
te verlaten via de hoofdentree. Ophalen van de kinderen kunt u bij de deur van het klaslokaal.  
Groepen 3 en 4: De kinderen komen naar binnen via de hoofdentree en gaan naar huis via de deur bij het 
klaslokaal. Tot de herfstvakantie mag u mee naar binnen. Na de herfstvakantie gaan de kinderen zelfstandig naar 
binnen.  
Groepen 5-8: De kinderen komen zelfstandig binnen via de boven entree. In de eerste schoolweek week kunt u 
nog mee naar binnen. Daarna gaan de leerlingen weer zelfstandig naar binnen.  
 



 

 
Gymrooster 
In de eerste schoolweek is er geen gym.  
september tot voorjaarsvakantie:  
di  13.45 – 15.15 uur  zaal 2 Groep 4  

  
woe              08.30 – 09.45 uur zaal 1 groep 3  

09.45 – 11.00 uur zaal 1 groep 5  
11.00 – 12.15 uur  zaal 1 groep 8b  

   
do            08.30 – 10.00 uur        zaal 2 groep 8a  
  10.30 – 12.00 uur  zaal 2 groep 6   

13.15 – 14.45 uur  zaal 2    groep 7b  
  
do            08.30 – 10.00 uur        zaal 1 groep 4-5  

10.30 – 12.00 uur  zaal 1 groep 7a  
 
 

Mobiele telefoon  
De laatste jaren komen de kinderen steeds vaker met een mobiele telefoon naar school. Het gebruik van 
mobiele telefoons op school is niet toegestaan. Aan het begin van de lesdag leveren de kinderen hun telefoons in 
bij de leerkracht in de daarvoor bestemde opbergmogelijkheid. De telefoons worden in een kast in de klas 
bewaard tot het einde van de lesdag. Na de les krijgen de kinderen hun telefoon terug. Een enkele keer maken 
we gebruik van mobiele (smart)telefoons voor de les. Bijvoorbeeld om foto’s te maken en te bewerken tijdens 
creatieve vormingslessen of bij een WO-project. In dat geval worden duidelijke afspraken gemaakt over het 
gebruik van de mobiele telefoons. Het meenemen van een mobiele telefoon naar school is voor eigen risico.    
In de middagpauze mag groep 7-8 tijdens lunchlokaal gebruik maken van de telefoon. Er mogen geen filmpjes 
gemaakt worden.   
 
Gezocht: meedenker Scholen van Oranje  
Van elke school zoeken we een ouder die mee wil denken over beleid en PR van onze Vereniging waartoe de 
school behoort. Het gaat dus om de Julianaschool maar dan als onderdeel van de Scholen van Oranje. Aanmelden 
kan via directie@scholenvanoranje.nl. Van harte aanbevolen! 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 2 verschijnt op maandag 29 augustus 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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