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Week van gedrag/mediawijsheid
In de week van 6 t/m 13 november besteden wij extra aandacht aan leerzame
activiteiten op het gebied van media, mediawijsheid en de invloed hiervan op
ons gedrag.
Mediawijsheid bestaat natuurlijk uit twee woorden. Media en Wijsheid. Met
andere woorden: wijs omgaan met media. Het is voor uw kind belangrijk om
te leren welke media je waarvoor kunt inzetten en of je wel of niet iets aan al
die media hebt. Daarnaast is het ook belangrijk dat uw kind leert wanneer je
je even af wilt sluiten van de media en welke invloed jouw berichten op
iemand anders kunnen hebben.
Wij hopen op een leerzame week.
Bezoek op afspraak
Afgelopen weken zien we met enige regelmaat ouders in school die geen
afspraak hebben. We willen u dringend vragen om eerst contact met de
leerkracht te zoeken en alleen op onze uitnodiging de school te betreden. Op
deze manier voldoen we aan de registratieplicht.
Ventilatie
Vanwege het advies van het RIVM, hoe om te gaan met de scholen in
Nederland tijdens de coronacrisis, is reeds een hoop geschreven en
geadviseerd. Wij hebben extern onderzoek laten doen naar de werking van
het ventilatiesysteem op school. De meetresultaten tonen aan dat de
mechanische ventilatie installatie voldoet, zaak is dat de ventilatie naar een
continu hoogstand wordt gezet. De Mac waarde van 1.200 ppm wordt niet
overschreden. Aandachtpunt bij continu ventilatie is een grotere regelmaat
van filtercontrole/vervanging. Dit heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het van
belang dat de ramen open blijven.
Schoenendoosactie
Voor de vakantie heeft uw zoon/dochter een flyer meegekregen van de actie
schoenendoos. De gemaakt schoenendozen kunnen vanaf nu ingeleverd
worden bij de leerkracht. De laatste dag om de schoendozen in te leveren is
vrijdag 13 oktober.

Nieuwe bestuursleden ‘Scholen van Oranje’
Onze ‘Scholen van Oranje’ worden bestuurd door een vrijwillig bestuur, waarin ook ouders van leerlingen
betrokken zijn. In september heeft de jaarvergadering van Scholen van Oranje plaatsgevonden. Ook u, ouders en
verzorgers, kunt uw mening geven en meebeslissen over zaken die uiteindelijk ook uw kind(eren) aangaan, door
lid te worden van deze vereniging. U kunt zich opgeven bij de directeur van uw school. Deze ledenvergadering is,
vanwege de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM, gehouden op de cbs Oranje Nassau. Daar was een grotere
ruimte beschikbaar dan in ons bestuurskantoor aan de Dubbelsteijnlaan-West 54. In deze vergadering is het
jaarverslag 2019 besproken en de oprichting van ‘Arcade’. Arcade zal als centrale vereniging voor de huisvesting
van primair onderwijs en speciaal onderwijs gaan zorgdragen. Zij worden verantwoordelijk voor het onderhoud
en eventueel nieuwbouw van alle schoolgebouwen in Dordrecht. In deze jaarvergadering is ook bestuurslid Peter
den Dekker afgetreden. Uiteraard is hij voor zijn inzet en betrokkenheid van de afgelopen jaren bedankt.
Fijn was het dat we ook 3 nieuwe bestuursleden hebben kunnen benoemen. We stellen ze hieronder kort aan u
voor:
Mijn naam is Peter Naeije, geboren en getogen in Dinteloord (West-Brabant). Ik ben
getrouwd met Mariëlle en wij hebben 3 kinderen. Lisanne (groep 4) en Eloïse (groep 2)
zitten op de Julianaschool en Manuel hoopt volgend schooljaar te volgen. Wij wonen 14
jaar in Dordrecht, waarvan eerst 8 jaar in Stadspolders en de laatste 6 jaar wonen wij
met veel plezier in Dubbeldam (De Hoven). Ik hou van reizen, lezen, sport en theater. Ik
heb Bestuurskunde en Management, Economie en Recht gestudeerd. Ik ben werkzaam
bij de gemeente Papendrecht als MT-lid (concern) en plaatsvervangend
gemeentesecretaris / algemeen-directeur. Tevens ben ik sinds 2016 ouderling-voorzitter
van wijkgemeente “De Bron” in Stadspolders.
Ik ben Nelleke Heitkamp, 38 jaar en geboren en getogen in
Oldenzaal. Ik ben getrouwd met Jan Willem en samen hebben
wij 3 kinderen; Lotte (6), Hugo (4) en Meike (2). Onze oudste
twee zitten in groep 1 en 3 op de Julianaschool.
Ik heb een Master of Science in Human Resources Studies en
nagenoeg 15 jaar ervaring in het HR vak in verschillende
sectoren, met een focus op change en organisatieontwikkeling.
Op dit moment ben ik werkzaam als HR Manager bij IHC en
maak ik onderdeel uit van de directie van IQIP.

Ik ben Peter de Wit, een generalist die leiding en richting geeft aan wisselende
groepen professionals. Ik ben 56 jaar oud en getrouwd met Annemarieke. We
hebben 4 kinderen. Na het VWO heb ik de Tu-Eindhoven bezocht waar ik ook
een postdoctoraal opleiding heb afgerond en ik volgde diverse management
cursussen. Ik ben bestuurder bij Waardeburgh te Sliedrecht en woonachtig in
Sprang-Capelle. Mijn roots liggen in Dordrecht waardoor ik daar nog regelmatig
te vinden ben.
Ik heb al enige jaren ervaring in bestuurswerk als lid van de Raad van Toezicht
van een Scholengroep, in kerkelijk werk en bij verschillende
woningbouwcorporaties.
We hebben er alle vertrouwen in dat de drie nieuwe bestuursleden met hun verschillende achtergronden en
kennis een fijne bijdrage kunnen leveren als toezichthoudend bestuurslid bij onze vereniging.
Jaap van der Put, directeur-bestuurder

Smartboarden
In de herfstvakantie zijn alle smartboarden en
computers in de groepen 3 t/m 8 vervangen
door nieuwe exemplaren. Ook zijn ze nu
voorzien van een lift zodat de kinderen en
leerkrachten er nog beter bij kunnen. Fijn om
weer met de nieuwste apparatuur te mogen
werken. De collega’s volgen deze week
scholing om het bord optimaal te kunnen
gebruiken.

Uitkomsten leerlingenraad
Op vrijdag 9 oktober is de Leerlingenraad van onze school weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Van alle
groepen 5 t/m 8 waren er twee kinderen vertegenwoordigd die de agenda zorgvuldig hadden voorbereid met de
rest van de klas. Onder leiding van juf Cora werden er allerlei punten besproken.
Vaste agendapunten zijn de klassenregels en de sfeer in de klas. Hoe kunnen we elkaar tips en tops geven om het
in de klas nog fijner te maken. Andere onderwerpen zijn tips en tops voor bij de overblijf, wensen m.b.t. de sinten kerstvieringen. Verder hebben de leerlingen mogen meepraten over de methodes zaakvakken die op dit
moment uitgeprobeerd worden. Het was een heel goede bespreking en we hebben de volgende vergadering
gepland staan rond de kerstvakantie.

Jantje Beton loterij
Heel erg bedankt voor jullie inzet dit jaar! Iedereen heeft weer erg zijn best gedaan om zoveel mogelijk lootjes te
verkopen. Wij kunnen helaas niet zien hoeveel lootjes er via tikkie zijn opgehaald, maar we staan er super voor.
Felyn uit groep 5A heeft dit jaar de meeste lootjes via een machtiging verkocht. Heel erg bedankt voor jouw inzet,
daarom krijg jij dit jaar de kids-cadeau kaart.
Binnenkort zullen we horen hoeveel de school uiteindelijk heeft opgehaald en dit zullen we uiteraard met jullie
allemaal delen.
Foto’s kerstmusical 2019
De foto’s van de kerstmusical 2019 zijn beschikbaar. Indien u hiervoor interesse heeft, kunt u mailen naar
directie@juliana-school. U ontvangt dan een Wetransfer-link, zodat u de foto’s kunt downloaden.
Luizencontrole
Komende weken komen de luizenmoeders geen controle houden. Wilt u het haar van uw eigen kind(eren)
controleren? Mocht u luizen constateren, dan graag even aan de leerkracht doorgeven. Samen blijven we alert!
WMKPO sociale veiligheid:
Ieder jaar nemen we bij onze leerlingen van groep 6 t/m 8 de vragenlijst sociale veiligheid af. U kunt de uitkomsten
terugvinden op de website onder het kopje kwaliteitsonderzoek.
Nieuws van de sportcommissie
We hebben helaas slecht nieuws voor alle sportliefhebbers: Vanwege de aangescherpte maatregelen zijn de
schoolsporten korfbal en schaken die deze en volgende maand gehouden zouden worden verplaatst naar
momenten later dit jaar of naar 2021.
Schaken is verplaatst naar 16 december 2020
Zaalkorfbal is verplaatst naar 10 februari 2021.
Er komen dus nieuwe momenten om uw kind(eren) in te schrijven. Wij zullen u hierover tijdig informeren.
Bericht vanuit de MR
Onlangs 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.
-We hebben Dennis Broere, die sinds vorig schooljaar namens de oudergeleding zitting heeft in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschaprsraad (GMR), uitgenodigd en gesproken over hoe we de GMR en de MR
op een goede manier met elkaar kunnen verbinden. In de GMR worden bovenschoolse zaken van de vier Scholen
van Oranje besproken.
- We hebben de overname van de Peuterspeelzaal en BSO van H3O door SDK per 1 januari 2020 besproken. De
MR heeft hier geen advies- of instemmingsrecht op, we hebben wel enkele vragen gesteld en deze zijn
beantwoord. We zijn blij te horen dat SDK dezelfde identiteit behoudt, zoals dat nu het geval is.
- Het is de afgelopen weken gelukkig erg goed gegaan met de vervanging van leerkrachten ondanks de
coronacrisis. Er zijn nog geen klassen naar huis gestuurd. Dit wil helaas niet zeggen dat dit niet kan gaan gebeuren.
Wij zijn erg dankbaar voor de inzet van het hele team en hoe de school zijn best doet om toch iedere keer een
oplossing te vinden.

- We hebben ingestemd met het schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school
vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. Het profiel is op de website van school te vinden.
-We hebben de MR-speerpunten van dit schooljaar besproken. We willen wederom extra letten op de
communicatie tussen school en ouders en de ouderbetrokkenheid. Ook hebben we voor onszelf als doel om de
communicatie tussen de GMR en MR soepel en duidelijk te laten verlopen. Ook hebben we het MR-jaarverslag
van vorig schooljaar vastgesteld. Dit jaarverslag is te vinden op de website van school, bij het onderdeel
Ouders/Medezeggenschapsraad.
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, spreek dan gerust één van de MR-leden van de
oudergeleding aan: Lieke Bakker (voorzitter, moeder van Femke (groep 7), Anouk (groep 5) en Karlijn (groep 1),
Leonie van Pelt-Kooiman (moeder van Guusje (groep 6), Pien (groep 4) en Boris (groep 2)) en Sanne Sikkema
(moeder van Jonathan (groep 5), Marit (groep 4) en Kirsten (groep 2)).
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 5 verschijnt op maandag 9 november 2020.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

