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Nieuws algemeen

Nieuwsbrief Personeel
Vanaf 1 december zullen juf Caroline v.d. Pijl op ma-di-do en juf Annelies Muller op woedo-vrij voor groep 7b staan. Na de herfstvakantie start juf Annelies al op donderdag in
groep 7b. Haar stage in groep 7a heeft zij voor de herfstvakantie afgerond. In de Parro
04
app van groep 7b zullen zij zich binnenkort voorstellen.
3 november komt meester Marc Gijbels werken op de Julianaschool. Hij zal
Julianaschool Vanaf
ingewerkt worden in groep 6a en het verlof van juf Milou vervullen samen met juf
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Belangrijke data voor oktober:
ma 25 oktober:
Gr 8 intekenen
verwijzingsgesprekken
Belangrijke data voor november:
woe 3 november:
Voorlopig adviesgesprek gr 8
do 25 november:
Gr 5-6: OKT shorttrack
Gr 7-8: Codarts uitvoering in het
Energiehuis
Belangrijke data voor december:
vr 3 december:
Sint op school
do 23 december:
Kerst in de klas 19.00 uur
vr 24 december:
Alle groepen 12.00 uur uit
za 25 dec – zo 9 jan:
Kerstvakantie

Zien! Zie

Janine. In de Parro app van groep 6a zal hij zich binnenkort voorstellen.
We heten onze nieuwe collega’s van harte welkom op de Julianaschool.
Schilders in de school
De school krijgt een opknapbeurt! In de herfstvakantie zijn de wanden van de lokalen
op de bovenverdieping geschilderd. In de komende weken zijn de andere lokalen,
andere ruimtes en gangen aan de beurt. Het kan zijn dat uw kind een dag les krijgt in
het speellokaal. Ook zullen (gedeeltes van) gangen tijdelijk niet toegankelijk zijn om de
schilders hun werk te laten doen. De planning is, dat het werk met de kerstvakantie is
afgerond.
Op tijd op school
Het valt ons op dat er steeds meer kinderen zijn die te laat op school komen nu het weer
later licht wordt in de ochtend. Willen we er met elkaar op letten, dat de kinderen op
tijd, zodat de lessen om half 9 kunnen beginnen?
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
De ouders van de leerlingen van de groepen 8 krijgen vandaag een uitnodiging in Parro
om zich in te schrijven voor het voorlopig adviesgesprek. Deze gesprekken vinden plaats
op woensdag 3 november. De kinderen zijn bij het gesprek aanwezig. Deze dag is er voor
groep 8 geen les, de overige groepen hebben wel les.
Meeloopdagen
In het kader van “Passie voor Onderwijs” kunnen er in de week van 1 tot en met 5
november aspirant-studenten met ons meelopen om te zien of ze daadwerkelijk de
opleiding tot leerkracht gaan doen.

Week van de Mediawijsheid
Van 5 tot en met 12 november is het de week van de Mediawijsheid. Deze staat in het teken van: Samen Sociaal
Online.
Ook dit jaar zullen we hier in de klassen aandacht aanbesteden. Op 12 november komen medewerkers van bureau
Halt lesgeven in de groepen 7 en 8.
Thuis kunt u misschien ook bij het onderwerp stilstaan. Wij attenderen u graag op het gratis webinar: Samen
Sociaal Online op dinsdag 9 november van 20.00 uur tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven via de
onderstaande link:
https://bibliotheeknoordwestveluwe.op-shop.nl/220/landelijk-webinar-samen-sociaal-online/09-11-2021
Camera-observatie
Met ingang van heden hebben wij camera-observatie hangen. De tijden waarop beelden worden vastgelegd zijn
van 18.30-7.00 uur en in het weekend 24 uur per dag.
Dit hebben we in overleg met de wijkagent opgehangen i.v.m. veel overlast en vandalismeschade. We hopen dat
we hiermee komende weken een preventieve werking hebben en dat er minder jongeren 's avonds en in het
weekend zullen hangen op het plein.
Nieuws van de MR
Maandag 11 oktober heeft de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool weer vergaderd. Om de ouders
op de hoogte te houden van waar wij ons mee bezig houden, willen we u via de Nieuwsbrief informeren over de
onderwerpen die behandeld zijn in de vergaderingen.
De leden van de GMR hebben ons op de hoogte gebracht van hun lopende zaken. We hebben overleg gehad met
de directie van de Julianschool over onder andere de volgende zaken: de jaarrekening, het MR.-jaarverslag en de
evaluatie van het jaarplan. We zijn blij dat er vervanging is gevonden voor de zwangerschapsverloven. Dat is in
deze tijd een flinke opgave.
Ook het Schoolondersteuningsplan (SOP) is besproken. Hierin is te lezen wat de Julianaschool doet om er voor te
zorgen dat de kinderen op onze school kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dit plan zal, net als het MR.-jaarverslag,
op de website gepubliceerd worden.
Ook hebben we gesproken over de bijdrage (het klassen budget) die ouders geven voor attenties voor
bijvoorbeeld juffen-, en meesterdag. Het blijkt dat de hoogte en de inzet hiervan verschilt per klas.
Verder hebben we het gehad over het vak Engels op de Julianaschool. In het basisonderwijs maken de leerlingen
een start met het communiceren in het Engels. De kerndoelen Engels gaan dan ook over communicatieve
vaardigheden: luisteren, (durven) spreken, lezen, en in mindere mate schrijven.
Komend jaar heeft de MR. als intern speerpunt dat we graag meer kennis en inzicht krijgen op het gebied van de
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs op de Julianaschool. Vandaar dat we ons ook hebben laten informeren
over het vak Engels. Ook laten we ons een aantal keer per jaar informeren over de opbrengsten en de effecten
van de inzet van de Nationaal Onderwijs Programma gelden.
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via
MR-Julianaschool@scholenvanoranje.nl
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 5 verschijnt op maandag 8 november 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

