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Nieuws algemeen

Nieuwsbrief Personeel
We zijn blij u te kunnen melden dat het ons gelukt is vervanging te vinden voor het
zwangerschapsverlof van juf Sabine en juf Milou. De ouders van groep 7b en 6a zullen
in de week voor de herfstvakantie geïnformeerd worden.
03
groep 5 t/m 8
Julianaschool Leerlingenraad
Afgelopen week vonden in groep 5 t/m 8 de nieuwe verkiezingen plaats. Er is flink
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Belangrijke data voor oktober:
di 5 oktober;
Informatieavond groepen 8
woe 6 oktober:
Inleveren Jantje Beton
woe 6 oktober:
Start Kinderboekenweek
do 7 oktober:
Geoweek groepen 7-8
ma 11 oktober:
MR-vergadering
di 12 oktober:
Drempelonderzoek gr 8
vr 15 oktober:
Continurooster gr 5-8 tot 14.00 uur
ma 25 oktober:
Gr 8 intekenen
verwijzingsgesprekken
Belangrijke data voor november:
woe 3 november:
Voorlopig adviesgesprek gr 8

gestemd en de kinderen die zich verkiesbaar stelden vertelden waarom zij graag in de
leerlingenraad wilden. In elke groep zijn er weer klassenvertegenwoordigers gekozen.
Vandaag 4 oktober hebben wij de eerste leerlingenraad gehad. Juf José en een
medewerker van Melior hebben met de leerlingenraad gesproken over het nieuwe
bovenschoolse koersplan. Vrijdag 8 oktober hebben we de eerste leerlingenraad
vergadering van dit schooljaar.
Kinderboekenweek
Van 6 t/m 17 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek
is: ”WORDEN WAT JE WILT”. De opening van de kinderboekenweek is woensdag 6
oktober om 8.30 uur en vindt plaats op het schoolplein. Mocht u willen kijken, dan graag
vanaf de stoep, achter de hekken.
Kinderboekenmarkt woensdag 13 oktober
Ook voor jou is het wellicht tijd om de kasten op te ruimen en plaats te maken! Je kunt
meedoen met de kinderboekenmarkt! Woensdagmiddag 13 oktober is het weer zover.
Kom gezellig je oude boeken verkopen en/of sla je slag met leuke koopjes. We zorgen
ook weer voor een tafel met lekkers. Wil je meedoen als verkoper? Meld je dan aan
via or@juliana-school.nl. En ouders, schrijf alvast in uw agenda: kinderboekenmarkt 13
oktober van 12.00-13.00 uur. Tip: neem kleingeld mee! Alle kinderen (dus ook de
bovenbouw) zijn deze woensdag om 12.00 uur uit om naar de boekenmarkt te kunnen
gaan. Uiteraard willen we ook dit jaar weer zorgen voor een gezellige, goed gevulde
tafel met lekkers. We zijn nog op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen
leveren. Wilt u voor ons iets maken (wat makkelijk “los” te verkopen is)? Het lekkers
wordt voor een klein prijsje met wat te drinken verkocht. De opbrengst wordt gebruikt
voor iets extra’s voor de kinderen tijdens een ander project. Wij horen het graag
via OR@juliana-school.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 8 okt. Alvast bedankt!

Reminder Geoweek
Komende vrijdag, 7 oktober, is de Geoweek-dag voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. De kinderen lunchen
deze dag op school. Zij moeten hiervoor een bord, bestek en een lege beker meenemen. We hopen op een leuke
en leerzame dag!
Inschrijven nieuwe leerlingen
Ook al is het schooljaar nog maar net begonnen, we zijn al bezig om na te denken over het volgende schooljaar.
Het leerlingenaantal is daarbij van belang. Graag hebben we vroegtijdig een goed overzicht van de leerlingen die
komend jaar bij ons op school komen. Heeft u of kent u kinderen die op de Julianaschool opgegeven gaan worden?
Wilt u dit dan aan ons doorgeven? Een inschrijfformulier is op school of via de website verkrijgbaar.
Opfrissen van de school
Tot de kerstvakantie zult u met enige regelmaat schilders rond zien lopen in onze school. Alle wanden in alle
ruimtes zullen een verfbeurt krijgen. Er wordt gestart in de herfstvakantie met de lokalen op de bovenverdieping.
Mogelijk ontvangt uw kind een dag les in het speellokaal als het lokaal aan de beurt is.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 4 verschijnt op maandag 25 oktober 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

