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Belangrijke data voor september:
ma 21 september:
OR-vergadering
woe 23 september:
Kinderpostzegels gr 8
di 29 september:
Jantje Beton inleveren
vr 25 september:
Nacht van Acht
woe 30 september:
Start Kinderboekenweek
Belangrijke data voor oktober:
ma 5 oktober:
GMR-vergadering
di 13 oktober:
MR-vergadering
vr 16 oktober
Continurooster gr 5-8 t/m 14.00u
za 17 okt t/m zo 25 okt:
Herfstvakantie
ma 26 oktober:
Intekenen gr 8 via Parro voor
verwijzingsgesprekken

Oud papier
De opbrengst van het oud papier was in juli € 316,30. Hartelijk dank aan de
lopers!
Ouderbijdrage en schoolreis
Vandaag heeft u een betaalverzoek ontvangen in de parro-app voor de
vrijwillige bijdrage van het schoolgeld en/of de schoolreis/kamp.
Onderwijskundig vanuit de school
De startgesprekken zijn geweest en we kijken terug op mooie gesprekken
waarin we weer wat gegroeid zijn in onze toepassing van gesprekstechnieken
na de studiedag aan het begin van het schooljaar. Komende weken zullen er
in verschillende klassen kindgesprekken gehouden worden om samen een
vervolg te geven aan afspraken die mogelijk gemaakt zijn tijdens de
startgesprekken. Fijn dat nu bijna alle kinderen aanwezig waren tijdens de
startgesprekken om zo te kunnen bouwen aan de vertrouwensband met de
leerling en ouders.
Komende weken gaan we verder met het uitproberen van nieuwe methodes
voor de zaakvakken.
Afgelopen week en komende week zullen in de groepen 5-8 weer nieuwe
leerlingen gekozen worden voor de leerlingenraad. Zij hebben zich al
gepresenteerd bij de nieuwe groepen 5 en uitgelegd wat de leerlingenraad op
school doet. Over 3 weken is de eerste leerlingenraad.
Looproutes voor groep 1-2a en 1-2b
We vragen u met klem de juiste looproutes te gebruiken. De entree is via het
peuterspeelzaalhek en de uitgang is het hek bij de schuur. Ook vragen we uw
aandacht voor de onderlinge afstand bij het ophalen.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Ook al is het schooljaar nog maar net begonnen, we zijn al aan het nadenken
over het komend schooljaar. Om goed inzicht te krijgen in het aantal
leerlingen, vragen wij u om broertjes en zusjes die dit of komend schooljaar 4
jaar worden tijdig in te schrijven. Zo kunnen we hier bij de indeling al rekening
mee houden. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de administratie of de
directie.

Stage
Ook dit schooljaar verwelkomen we enkele stagiaires op onze school. Vanuit de opleiding onderwijsassistente
verwelkomen we Michelle, Sam en Anne en vanuit Pabo Inholland verwelkomen we Klaas, Jennifer en Henriët. We
wensen hen een fijne stagetijd op de Julianaschool toe.
Kinderboekenweek
Deze zal gehouden worden van 30 september tot 11 oktober. Dit jaar gaan we terug in de tijd met het thema ‘EN
TOEN’. We starten op 30 sept met groep 1-4 in de eigen klas met het lied van Kinderen voor Kinderen ‘EN TOEN’.
Ook wordt deze dag het boek ‘De steen’ voorgelezen. De groepen 5 t/m 8 openen de Kinderboekenweek met de
kinderen om 8.30 uur in de klas door het spelen van een reactiespel. Bij dit spel krijgen de kinderen de opdracht
om op elkaar te reageren. Er wordt een wedstrijd georganiseerd en besteden we dit schooljaar extra aandacht
aan het voorlezen door leerkrachten. Iedere leerkracht kiest een boek waaruit op verschillende middagen van
13.20 uur tot 13.35 uur zal worden voorgelezen.
Helaas zal dit schooljaar de kinderboekenmarkt niet doorgaan.
Schoolsport: Schaken (groep 3 t/m groep 8)
Op woensdag 18 november 2020 wordt Schoolsport Schaken georganiseerd in samenwerking met Schaakclub
Dordrecht. Dit schoolsportevenement zal plaatsvinden in de kantine van DeetosSnel en is bedoeld voor kinderen
uit groep 3 t/m 8. Er worden individuele wedstrijden tegen elkaar gespeeld in de volgende categorieën: groep 34, groep 5-6 en groep 7-8.
Wil je meedoen? Inschrijven kan tot en met 6 oktober via website onder het kopje ‘leerlingen’ en dan
‘schoolsport’.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 3 verschijnt op maandag 5 oktober 2020.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

