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Startdienst 
We vinden het fijn dat we aan het begin van dit nieuwe schooljaar bij elkaar kunnen 
komen om Gods zegen te vragen over dit jaar. De viering, met als thema ‘Omzien 
naar elkaar’, vindt donderdag 15 september a.s.  in kerkgebouw De Wijnstok aan de 
Dubbelsteynlaan-West. Alle groepen zullen betrokken worden bij de 
voorbereidingen. De dienst vindt plaats onder schooltijd in de middag. Helaas 
kunnen er geen ouders bij de dienst aanwezig zijn. Met alle kinderen van de 
Julianaschool is de kerk vol!  
 
Jantje Beton  
Op dinsdag 13 september start de Jantje Beton actie voor de kinderen van de 
groepen 4 tot en met 7. De lootjes worden op school uitgedeeld, zodat de kinderen 
meteen aan de slag kunnen. De actie loopt tot dinsdag 27 september. Op 27 
september moeten de boekjes weer worden ingeleverd, ongeacht het aantal lootjes 
dat verkocht is. Een deel van de opbrengst is voor de school, dus we hopen dat er zo 
veel mogelijk lootjes verkocht worden. 
 
Kinderpostzegelactie 
De kinderen van de groepen 8 doen mee aan de landelijke actie Kinderpostzegels. 
Deze start op woensdag 28 september om 12.00 uur.  
 
Blokfkuitles 
In de bijlage van deze Nieuwsbrief vindt u informatie over blokfluitles (na schooltijd) 
en hoe u uw kind hiervoor kunt opgeven.  
 
Stagiaires op onze school 
Komend half jaar lopen onderstaande studenten stage op onze school. In januari 
wisselen de eerstejaarsstudenten van groep.  
Gr 7a Lisa Schuurmans (jaar 2) 
In groep 4-5 komt Chayenne van Eerden stagelopen (SPW-stagiaire jaar 3)   
Ook zullen enkele eerste jaars Pabo studenten op onze school stage komen lopen. 
Hun namen worden later bekend gemaakt.  
 
 
 

 
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 

19.00 uur 
 

woe 7 september: 
Informatieavond gr 3; 4-5; 5; 7 

19.00 uur 
 

woe 14 september 
Start Jantje Beton gr 4-7 
Startgesprekken gr 1-7 

 
do 15 september: 

Startdienst in de Wijnstok 
 

di 27 september: 
Inleveren Jantje Beton  

 
woe 28 september: 

Start Kinderpostzegels gr 8 
 
 

 
 

 
 



 

Dit schooljaar zullen wij in iedere nieuwsbrief iets schrijven over vakken, ontwikkelingen of onderwijskundige 
zaken op de Julianaschool. Deze week iets over onze stappen naar een nieuwe taal/spellingsmethode voor groep 
4-8. 
 
Nieuwe taalmethode 
In onze meerjarenbegroting hebben we opgenomen dat we komend schooljaar onze taalmethode gaan 
vervangen. We werken al een aantal jaren met Taalverhaal.nu. De ontwikkeling binnen het onderwijs staat 
natuurlijk nooit stil en dat geldt ook voor de methodes waarmee we werken. Nieuwe inzichten, visies, wensen en 
eisen worden in de ontwikkelingen van nieuwe methodes en het updaten van bestaande methodes meegenomen. 
Er is daarmee veel mogelijk aan keuze en dat is fijn. Maar dat vraagt je als school dus wel om goed voor ogen te 
hebben wat je wilt (en wat je niet wilt) en waarmee we de kinderen van onze school het beste kunt bedienen als 
het om hun onderwijsbehoeften op het gebied van taal gaat. En dan is taal ook nog eens heel divers! 
Woordenschat, grammatica, (werk-)woordspelling, spreken- & luisteren, stellen, alle methodes hebben zo hun 
eigen invalshoeken en strategieën. Daarnaast moeten keuzes worden gemaakt op het gebied van (al dan niet 
digitale) verwerking en toetsing, mogelijkheden voor de analyses enz. In het kwaliteitsteam taal/lezen, die zich 
aan het oriënteren is op de nieuwe taalmethodes, zitten mensen uit verschillende bouwen van de Julianaschool. 
Taalonderwijs aan jonge(re) kinderen is niet hetzelfde als aan oudere kinderen, waarbij wel de doorgaande lijnen 
en kerndoelen bewaakt moeten worden. Het kwaliteitsteam gaat zich laten voorlichten over de taalmethodes die 
op dit moment verkrijgbaar zijn. Daaruit wordt een eerste selectie gemaakt en de zichtzendingen worden 
aangevraagd. Volgens een tijdpad zullen de leerkrachten de methodes ook in de klas ‘uitproberen.’ Op deze 
manier maken we na gedegen onderzoek met het hele team en met advies van de leerlingenraad de keus voor de 
nieuwe taalmethode! 
 
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  omgeruild 
worden. Hiervoor zal de Ouderraad data plannen waarop dit mogelijk is.  
 
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 de 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 Nieuwsbrief of Parro- app te communiceren.  
Om alles goed te laten verlopen en teleurstellingen bij kinderen en ouders te voorkomen, willen we de volgende 
punten onder uw 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 wedstrijden aanwezig is.  



Ouder-Kindcoach heet nu Schoolmaatschappelijk werk 
Ook dit schooljaar is onze Ouder-Kindcoach (OK-coach) Hadewich Vos. Vanaf nu heet het geen OK-coach meer 
maar Schoolmaatschappelijk werk. Als u vragen heeft over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, uw kind 
niet lekker in zijn of haar vel zit of als hij/zij zich zorgen maakt, dan kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk 
werk. De schoolmaatschappelijke werker kan meedenken, advies geven en ondersteunen waar nodig, zodat uw 
zoon of dochter zich weer prettig voelt. U kunt contact opnemen met Hadewich via de leerkracht en/of de intern 
begeleiders van onze school. Ook kunt u direct contact opnemen met Hadewich. U kunt haar een mail sturen via 
hadewich.vos@swtdordrecht.nl  of telefonisch contact opnemen via nummer 06-12184092. 
 
Trommel zonder rommel 
De  GGD-ZHZ  heeft voor de hele regio, in samenwerking met het Voedingscentrum, Jong JGZ, JOGG Zuid-Holland 
Zuid en GGD West-Brabant een brochure ontwikkeld ‘trommel zonder rommel’. Het doel van deze brochure is 
ouders te inspireren om hun kinderen een gezonde lunch en pauzehap mee te geven naar school. Of om thuis 
gezond te lunchen. Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en 
kunnen dus beter presteren op school. De brochure staat online op http://www.ggdzhz.nl/projecten-en-
programmas/jogg . 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 3 verschijnt op maandag 12 september 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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