Deze

Nieuws algemeen

en kindgesprekken
Nieuwsbrief Startgesprekken
We kijken terug op goede startgesprekken. Het is fijn om op deze wijze met elkaar
kennis te maken. Komende weken tot de kerstvakantie komen de docenten van de
kunstbrigade weer onze school in om lessen (dans, beeldend of muziek/theater) te
02
geven over duurzaamheid. De leerkracht is dan buiten de klas om samen met uw kind
Julianaschool in gesprek te gaan.

20 09 2021
Belangrijke data voor september:
di 21 september:
Startdienst Wijnstok alle groepen
13.30 uur
di 28 september
Skate-clinic groepen 5 en 6
ma 27 – woe 29 september:
Kamp groepen 8
29 september:
Kijkmoment gr 1-7 12.00 uur
Belangrijke data voor oktober:
woe 6 oktober:
Inleveren Jantje Beton
do 7 oktober:
Geoweek groepen 7-8
woe 6 oktober:
Start Kinderboekenweek
ma 11 oktober:
MR-vergadering
di 12 oktober:
Drempelonderzoek gr 8
vr 15 oktober:
Continurooster gr 5-8 tot 14.00 uur

Versoepeling corona-maatregelen
Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf
20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaan vanaf bij één
besmetting. De GGD adviseert op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen
er nodig zijn bij een coronabesmetting op de Julianaschool.
Ouders in de school
Vanaf maandag 27 september bent u weer van harte welkom in de school. Onderstaand
de uitleg per bouw.
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 bovenentree. In de week van 27 sept t/m
1 okt kunt u nog mee naar binnen. Daarna gaan de leerlingen weer zelfstandig naar
binnen.
Op woensdag 29 sept om 12.00 uur (groepen 1-4) en 12.15 uur (groepen 5-8) bent u
van harte welkom om in het lokaal van uw kind te kijken. Uw kind leidt u rond. Voor de
ouders van groep 8 is deze gelegenheid er op vrijdag 1 okt om 15.15 uur.

Informatieavond groepen 3 en 8
Ouders van kinderen in de groepen 3 en 8 zullen via Parro geïnformeerd worden over de datum van de
informatieavond.
Wijziging procedure ziekmelding
Enthousiast hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid om via Parro een ziekmelding te doen. Helaas blijkt
de administratieve verwerking nog niet juist te verlopen. We gaan daarom terug naar de manier die u gewend
was: via een persoonlijk bericht in Parro aan de leerkracht.
Deelname Ouderpanel bovenschoolse Koersplan
Dit schooljaar zijn we gestart om vorm te gaan geven aan het nieuwe strategische beleidsplan. Dit plan geeft
bovenschools de koers van de Scholen van Oranje aan voor de jaren 2022-2026. Vanaf nu heet het geen
strategisch beleidsplan meer, maar Koersplan.
Melior advies gaat ons (bestuur, DT (directeurenoverleg), teams, ouders en leerlingen) begeleiden om allen input
te gaan geven aan dit koersplan.
Op maandag 4 oktober staat van 17.30-19.30 uur de eerste sessie gepland met het ouderpanel. Vanuit iedere
school worden twee ouders afgevaardigd om mee te praten met het ouderpanel. Deze bijeenkomst is incl.
maaltijd. De tweede sessie is op maandag 14 februari van 19.30-21.00 uur.
Welke twee ouders zijn bereid om beide avonden de Julianaschool te vertegenwoordigen op weg naar een nieuw
koersplan? Aanmelden kan via directie@juliana-school.nl
Geoweek groepen 7 en 8
Op donderdag 7 oktober komt het bedrijf van de moeder van Jarno van de Wetering uit groep 7b een dag
verzorgen voor de groepen 7 en 8 in de het kader van de Geoweek. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen deze dag
een verzorgde lunch op school aangeboden. Indien uw zoon/dochter dieetwensen heeft, graag een eigen
lunchpakket meegeven. Wilt u de kinderen die dag eigen bord/beker/bestek meegeven?
Er zullen deze dag foto’s gemaakt worden die ook extern gepubliceerd zullen worden. Indien u hiertegen bezwaar
heeft, wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht.
De dag duurt tot 15.15 uur.
Ouderraad
Voor de vakantie heeft in de Nieuwsbrief een oproep gestaan voor nieuwe ouderraadsleden. We zijn blij vijf
nieuwe leden te mogen verwelkomen: Tessa Ponte, Esmeralda Groenewegen, Mary van der Weijde, Anja
Nedermeijer en Josselin Scheurwater.
IJssportprogramma voor groep 5 en 6.
Op dinsdagmiddag 28 september wordt er vanuit het ijssportprogramma een skateclinic aangeboden door de
buurtsportcoach. Naast deze clinic zullen de groepen 5-6 ook een schaatsclinc op 12 november bij de ijsbaan
krijgen en bezoeken ze op 25 november het OKT-shorttrack.
Voor de skateclinic wordt soepel zittende kleding aangeraden.

Startdienst
Dinsdag 21 september zullen we in De Wijnstok een startdienst met elkaar hebben. Zo willen we met elkaar het
nieuwe schooljaar in gaan: samen en dankbaar dat we weer hebben kunnen starten. Het thema van de dienst is
dan ook: samen vieren. Naar aanleiding van het verhaal van de bruiloft in Kana willen we erbij stilstaan dat we
met elkaar mogen vieren en dat God daarin met ons meegaat. Pastoraal medewerker Martha Huizinga zal de
dienst leiden en verschillende groepen en kinderen zullen een bijdrage leveren.
De dienst begint om 13.30u. De kinderen van groep 1 en 2 worden tussen 13.20 en 13.30u bij de kerk verwacht.
De kinderen van de overblijf zullen met de leerkrachten naar de kerk lopen. De kinderen van groep 3 t/m 7 lopen
met hun groep naar de kerk. Daarom is het belangrijk dat iedereen uiterlijk om 13.15u op school is, dan gaan we
lopen richting De Wijnstok. De groepen 8 komen zelfstandig naar de kerk. Na de dienst hebben zij een speurtocht
in de kerk. Zij zullen om 15.15u vanuit de kerk weer naar huis gaan. Na afloop gaan de groepen 1 t/m 7 met hun
groep terug naar school. De school is dan gewoon om 15.15u uit. De kinderen van groep 7 hebben ‘s morgens van
11.00u tot 12.00u de speurtocht in de kerk. Ze zullen hierheen fietsen met elkaar en vanuit de kerk naar huis of
overblijf vertrekken.
We hopen met elkaar op een mooi feest!
Jantje Beton
De kinderen van de groepen 4 tot en met 7 hebben afgelopen week de boekjes meegekregen van Jantje Beton.
Wilt u deze meegeven woensdag 6 oktober. De opbrengst van deze verkoopactie zal besteed worden aan een
nieuwe ballenvanger rop het plein en buitenspeelmateriaal.
Schooltenue
De leerlingen van groep 3 en nieuwe kinderen in andere groepen vanaf groep 4 ontvangen deze week een brief
met daarin uitleg over het schooltenue die tegen betaling van 25 euro borg beschikbaar wordt gesteld. Bij
sportwedstrijden en avondvierdaagse is dit schooltenue verplicht. Mocht u het tenue nog niet hebben en toch
willen aanschaffen, dan kunt u een enveloppe, voorzien van de naam van het kind en de groep, met 25 euro
erin afgeven bij de leerkracht van uw kind. Tenues die afgelopen jaar te klein zijn geworden, kunnen komende
weken omgeruild worden. De data ziet u binnenkort in de Nieuwsbrief.
Nieuws van de sportcommissie
De school is weer begonnen en ook de schoolsporttoernooien komen er weer aan! Verschillende
sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen ter beschikking.
Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom gebeuren dat de informatie pas kort voor
het toernooi bij ons terecht komt. Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk op een rij te zetten en
het via de Parro app te communiceren.
Om alles goed te laten verlopen en teleurstellingen bij kinderen en ouders te voorkomen, willen we de volgende
punten onder jullie aandacht brengen:
• Het is belangrijk dat kinderen op tijd worden ingeschreven om teleurstellingen te voorkomen.
• Zonder begeleiding kan een team niet deelnemen. Het is heel fijn als u een keer een team kunt begeleiden.
Dat mag samen met andere ouders. U hoeft dit dus niet alleen te doen en u hoeft ook niet alle regels van een
sport te weten. De begeleider is het aanspreekpunt voor het team en is er verantwoordelijk voor dat het team
tijdig bij de wedstrijden aanwezig is.

Kamp groepen 8
De groepen 8 zijn maandag 27 september tot en met woensdag 29 september op kamp. We wensen heb een
heel fijn kamp toe.
Inschrijven zaalkorfbal groep 3 en 4 en schaken
Er is een tweetal sportevenementen die al snel zullen plaatsvinden. Op woensdag 27 oktober staat zaalkorfbal
voor de groepen 3 en 4 op het programma en op 17 november het schaaktoernooi. Inschrijven voor deze sporten
kan vanaf nu via onze website www.juliana-school.nl.
Klik op leerlingen en dan op schoolsport en vervolgens op de sport voor het inschrijfformulier.
De sluitingsdatum voor zaalkorfbal is 27 september, en voor het schaaktoernooi 8 oktober.
Hulpouder gezocht!
Schoolsporten Jaarlijks organiseert Dordtsport verschillende sporttoernooien voor de leerlingen uit het
basisonderwijs. Het is altijd een hele klus om alles rond de sporttoernooien goed te regelen. We zijn op zoek naar
een ouder die ons hierbij wil helpen. De sportcommissie zorgt er o.a. voor dat er in de nieuwsbrief een stukje
komt te staan over het volgende sporttoernooi en zorgt er tevens voor dat alle teams op tijd worden ingeschreven.
Lijkt het u leuk om ons te helpen met het organiseren van de schoolsporten meldt u zich dan aan bij de directie.
directie@juliana-school.nl
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.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 3 verschijnt op maandag 4 oktober 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

