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Communicatie via Parro
Deze week wordt er voor elk kind binnen Parro een privégesprek aangemaakt.
U bent dan als ouder aan beide leerkrachten van de groep gekoppeld (indien
van toepassing). U kunt dit privégesprek gebruiken voor het stellen van vragen
en het melden van absenten (zie het stukje hieronder). De leerkracht kan het
gesprek gebruiken om u op de hoogte te houden.

07 09 2020

Doorgeven van absentie
U was gewend om uw zoon/dochter telefonisch af te melden. Dit gaat
veranderen. Vanaf nu kunt u via het privégesprek in Parro de absentiemelding
doen. Graag voor 8.10 uur doorgeven.

Belangrijke data voor september:
woe 9 september:
Start Jantje Betonactie gr 4-7
woe 16 september:
Startgesprekken gr 1-7
ma 21 september:
OR-vergadering
woe 23 september:
Kinderpostzegels gr 8
vr 25 september:
Nacht van Acht
woe 30 september:
Start Kinderboekenweek

Looproutes
Misschien bent u de looproutes even vergeten. Belangrijk is om ons hier
bewust van te zijn met name op het kleine kleuterplein voor groep 1/2a en
1/2b. Via de entree van de peuterspeelzaal gaat u het plein op en de uitgang
is naast de schuur. Zo hebben we geen passerende ouders door een smal hek.
Ouderraad
Zoals in nieuwsbrief 16 van het vorige schooljaar vermeld stond, zullen er dit
schooljaar enkele veranderingen plaatsvinden binnen de ouderraad. Zo
hebben er enkele leden afscheid genomen en zullen er aan het eind van
schooljaar 2020/2021 enkele leden stoppen met hun activiteiten voor de
ouderraad.
Daarom is de ouderraad dringend opzoek naar nieuwe leden. Dus vindt u het
leuk om mee te helpen met het organiseren van verschillende activiteiten
voor school, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ouderraad. Dit
kan via OR@juliana-school.nl
Jantje Beton
Dit jaar doen de groepen 4 t/m 7 weer mee met de Jantje Beton loterij. We
gaan de lootjes uitdelen op woensdag 9 september zodat de kinderen direct
die middag kunnen gaan verkopen.
Dit jaar kan degene die de meeste lootjes heeft verkocht kans maken op een
kids cadeaukaart van 10 euro.
De loterijactie loopt van 9 t/m 23 september. De boekjes moeten weer
ingeleverd worden voor woensdag 30 september. Veel succes iedereen en
verkoop zoveel mogelijk lootjes voor onze school!

Parro
Deze Nieuwsbrief ontvangt u zowel in Parro als per mail. Mocht Parro nog niet werken bij u, wilt u dan contact
opnemen met juf Esther (ICT-er) of juf Miranda (administratie) door te mailen naar ict@juliana-school.nl of
mbaas@juliana-school.nl .
Thuiswerk
In het geval dat uw kind voor langere tijd ziek thuis is, omdat het corona heeft of een huisgenoot corona heeft,
kunt u contact opnemen met de leerkracht om te zien wat de behoefte is voor thuiswerk.
Oud papier
De opbrengst van het oud papier was in juni € 345,88. Een mooi bedrag, met dank aan de lopers!
Dit schooljaar hebben we geen externe muziekdocente meer op school. De kosten hiervoor werden dusdanig
hoog, dat we hebben besloten een andere keuze te maken. Het geld van het oud papier werd hieraan besteed.
Dit schooljaar wordt het geld besteed aan de gymlessen die op woensdag gegeven worden door meester Thomas.
Oproep Lunchlokaal
De overblijf van de Julianaschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of twee vaste
dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in
hun middagpauze, meld je dan alsjeblieft aan. Je eigen kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven.
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt maar wel regelmatig kunt
invallen dan is je hulp ook zeer welkom!.
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760.
Sporttoernooi en sporttenue
De sporttoernooien worden door Dordtsport weer opgestart. Voor alle kinderen die meedoen is een Julianaschool
sporttenue verplicht. Als u nog geen tenue heeft aangeschaft en er graag een zou willen dan kunt u 25 euro in
een gesloten enveloppe, voorzien van naam en groep, inleveren bij de leerkracht. Als u een tenue wilt wisselen
voor een grotere maat kunt u contact opnemen met de Ouderraad: or@juliana-school.nl
Schoolkorfbal
Op woensdag 28 oktober wordt schoolsport zaalkorfbal voor de groepen 3 en 4 georganiseerd in samenwerking
met Sporting Delta. De zaalkorfbalwedstrijden zullen worden gespeeld in de sporthal van Sporting Delta in
Dubbeldam. Wil je meedoen? Je kunt je opgeven t/m 16 september.
Ga naar de website juliana-school.nl
klik op leerlingen en schoolsport
klik op zaalkorfbal en inschrijfformulier
Schoolfotograaf
In overleg met de OR is besloten dat de data van de schoolfoto’s worden verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Schoolgids en jaarkalender
De schoolgids kunt u vinden op de website. De ‘Jaarkalender 2020-2021’ kunt u in onze Parro-app vinden. Deze
jaarkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in
de nieuwsbrief en via parro op de hoogte gesteld.
Startgesprekken
De maatregelen van het RIVM rondom het Corona-virus stellen ons voor keuzes en uitdagingen. Zo hebben we
besloten om geen fysieke ‘Informatieavond’ te organiseren. Immers, dan zijn er veel te veel mensen bij elkaar en
is ook de 1,5 meter op geen enkele manier te handhaven. Zoals eerder bij u aangegeven, hebben de
groepsleerkrachten u vorige week via een informatiebrief uitgebreid geïnformeerd over het ‘reilen en zeilen’ in
de jaargroep van uw kind. Bij de ‘Startgesprekken’ ligt dat wat ons betreft anders. Dan zijn niet alle ouders tegelijk
in de school. We vinden het erg belangrijk dat we elkaar aan het begin van het nieuwe schooljaar ontmoeten en
daarom willen we deze wel door laten gaan. Wel willen we, voor uw en onze gezondheid, goed nadenken over de
manier waarop we dat gaan organiseren. Naast dat we ons houden aan de maatregelen van het RIVM, wat we
uiteraard ook van u verwachten, willen we zoveel mogelijk spreiden. Als u zich aan de regels houdt, op tijd bent
(maar ook niet te vroeg) en we met elkaar ervoor zorgen dat de gesprekken niet langer dan max. 15 minuten
duren, kunnen we een veilige en goede ontmoetingen hebben. We zien ernaar uit. Alle ouders van groep 1 t/m
5a nemen de hoofdentree en verlaten de klas via de buitendeur in de groep. De ouders van de
bovenbouwleerlingen komen binnen en verlaten het pand via de boventrap. U kunt zich tot a.s. vrijdag inschrijven
via Parro.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2 verschijnt op maandag 21 september 2020.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

