
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 
04 

Julianaschool 
26 09 2022 

                                          
Gouden weken 
Vanuit onze missie: ‘Goed onderwijs in een veilige en open omgeving’ en ons mooie, 
open en transparante gebouw vinden wij het vanzelfsprekend dat wij kinderen leren 
op een goede manier met elkaar en met de omgeving om te gaan. De Julianaschool 
dient een veilige plek te zijn, waarin alle kinderen zich veilig en prettig voelen, zodat 
zij optimaal kunnen leren en ontwikkelen.  
 

In de omgang met elkaar hechten we veel waarde aan respect, eerlijkheid, 
samenwerken en samenspelen. Kinderen moeten leren dat ze verantwoordelijk voor 
elkaar zijn en elkaar moeten accepteren en respecteren zoals ze zijn. Ter 
ondersteuning hiervan werken we met de methode Rots en Water. 
 

We starten  elk schooljaar met het gericht werken aan de groepsvorming. Dit worden 
de ‘gouden weken’ genoemd. Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen 
in het proces van groepsvorming.  Door middel van korte spelletjes werken we 
ongeveer twee per dag actief aan groepsvorming. Aan het begin van schooljaar stelt 
iedere leerkracht  samen met de kinderen drie tot vijf klassenregels op. Hierdoor 
worden de kinderen medeverantwoordelijk voor de sfeer in de groep.   
 

Binnen onze school gelden drie basisregels (WAS) voor alle leerlingen:  
 

1. Wij spreken de Waarheid.  
2. Wij zijn Aardig voor elkaar.  
3. Als een ander praat, ben jij Stil.  
 

Deze regels moeten worden gezien als een kapstok waaraan veel andere regels 
kunnen worden opgehangen. Belangrijk is dat deze regels niet alleen zijn bedoeld om 
te gebruiken als terugkoppeling in een negatieve situatie, maar vooral ook om de 
kinderen positief te benaderen.  
Wij hanteren drie gedragsregels voor de gangen en leerpleinen:  
 

1. Wij lopen rustig  door de gangen en op de pleinen.  
2. Wij praten op zachte toon.  
3. Wij houden onze handen, voeten en spullen bij ons.  
 

Komende weken zullen de basisregels en gedragsregels visueel zichtbaar zijn in de 
school. We hebben een grafisch vormgever gevraagd deze regels om te zetten in een 
visualisatie. We hopen u ze te kunnen tonen tijdens de afsluiting van de 
cultuurweken. 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 

Belangrijke data voor september: 

di 27 september: 
Inleveren Jantje Beton  

 

woe 28 september: 
Start Kinderpostzegels gr 8 

 

Belangrijke data voor oktober: 

ma 3 oktober: 
Start Cultuur / Boekenweken 

 

di 4 oktober: 
Gr 8 naar de Efteling 

 

do 6 oktober: 
Verenigingsstudiedag – kinderen 

vrij 
 

woe 12 oktober 
Boekenmarkt 

 

di 18 oktober 
Drempelonderzoek gr 8 

 

Vr 21 oktober 
Afsluiting cultuurweken 

Continurooster 
 

za 22 okt – zo 30 okt 
Herfstvakantie 

 
 
 
 
 

 



 

Rots en Water 
Rots en Water is een weerbaarheidstraining waar je leert voor jezelf op te komen, soms even te ‘laten’ en hoe je 
in verschillende situaties het beste kunt reageren. Het is niet altijd makkelijk om je eigen grenzen aan te geven en 
die van anderen te respecteren. De Rots en Water-training leert je soms sterk te zijn als een rots en soms zacht 
en vriendelijk als water. Als je beide vormen goed onder de knie hebt, kun je zelf goed bepalen hoe je op een 
effectieve manier voor jezelf op kan komen.   
Deze lessen worden gegeven aan alle groepen van onze school. Ze vinden plaats in het speellokaal of in de 
gymzaal. De kinderen volgen deze lessen op blote voeten of anti-slip sokken.  
 
Startgesprekken en kindgesprekken  
We kijken terug op goede startgesprekken. Het is fijn om op deze wijze met elkaar kennis te maken. Komende 
weken, tot en met november, vinden de kindgesprekken plaats.  Kindgesprekken helpen ons om de 
onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te krijgen, de pedagogische relatie te versterken en de 
persoonlijke betrokkenheid en motivatie te vergroten. Dit kan leiden tot meer initiatief naar eigenaarschap. De 
kinderen waarderen deze gesprekken, omdat er serieus naar hen geluisterd wordt. 
De leerkracht is dan buiten de klas om samen met uw kind in gesprek te gaan. De groepen wordt vervangen door 
meester Erik, juf Dianne of meester Henk. 
 
Kinderboekenmarkt woensdag 12 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 12 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 12 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 7 okt. Alvast bedankt! 
 
Studiedag Scholen van Oranje 6 oktober 2022 
Onze school is onderdeel van de 'Scholen van Oranje'. Samen met de Beatrixschool, Johan Frisoschool en Oranje 
Nassauschool vormen wij een vereniging. Onze scholen werken nauw met elkaar samen. Zo overleggen onze 
directies, intern begeleiders en ict'ers regelmatig met elkaar. Over de inhoud van het onderwijs overleggen 
leerkrachten met elkaar in bovenschoolse Leerteams op het gebied van rekenen, gedrag en taal/lezen en spelling. 
Zo leren we 'van en met elkaar', waardoor onze onderlinge samenwerking en het delen van kennis en 
vaardigheden onderdeel zijn van onze dagelijkse praktijk binnen de scholen.  
Eén keer in de twee jaar organiseren we met elkaar een bovenschoolse studiedag. De komende studiedag staat 
in het teken van ons nieuwe 'Koersplan'. In dit bovenschools vastgestelde Koersplan hebben we met de 4 Scholen 
van Oranje afgesproken waar we de komende 4 jaar met extra aandacht aan willen werken binnen ons 
onderwijsaanbod. Die onderdelen gaan we in de vorm van workshops met elkaar verder ontdekken. De 
onderdelen van deze studiedag en een korte beschrijving van de inhoud, kunt u lezen in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. Als personeel zien we uit naar deze boeiende dag! De leerlingen zijn op deze dag vrij. 
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Op tijd beginnen  
We willen benadrukken dat we graag op tijd willen beginnen. 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. Tussen 08.20u en 08.30u mogen de kinderen 
op school komen. Om 08.30u willen de leerkrachten ook echt kunnen starten met hun les. Wilt u zorgen dat uw 
kind op tijd op school is? Bedankt voor uw begrip en medewerking. 
 
Jantje Beton 
Denkt u eraan om de boekjes van Jantje Beton morgen 27-09 in te leveren. Alvast bedankt. 
 
Reminder opening cultuurweken giga-groen 
Op maandag 3 oktober openen we de cultuurweken met de dans van giga-groen. De kinderen mogen deze dag in 
het groen naar school komen. HVC komt deze ochtend met een vuilniswagen langs om te laten zien hoe ons vuil 
wordt opgehaald en een afvalcoach geeft ons een les over het scheiden van afval. 
 
Schaken 
Op woensdag 9 november wordt Schoolsport Schaken georganiseerd in samenwerking met Schaakclub Dordrecht. 
Dit schoolsportevenement zal plaatsvinden in de kantine van DeetosSnel.  
Voor wie? 
Kinderen uit groep 3 tot en met 8.  
Wat gaan we doen? 
De kinderen spelen individuele wedstrijden tegen elkaar, ze krijgen dus géén les of clinics. Er zal gespeeld worden 
in de volgende categorieën:  
Groep 3-4; Groep 5-6; Groep 7-8 
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 14 oktober via de website van de Julianaschool.  
 
Kliederkerk Vossenjacht 16 oktober 
Op zondag 16 oktober organiseert Kliederkerk een Vossenjacht in de wijk Dubbeldam. We starten om 11:00 uur 
bij de Beatrixschool. Na de vossenjacht sluiten we af met pannenkoeken. Kun jij alle vossen vinden en weet je ook 
welk Bijbelfiguur hij/zij is? 
De vossenjacht wordt georganiseerd door Kliederkerk, een creatief programma voor gezinnen. Samen ontdekken, vieren en 
eten staan centraal. Wij hebben er zin in, hopelijk tot dan! 
Groeten van Team Kliederkerk 
Evelien Felix, Ivana de Jonge, Marleen Weidenaar, Inge Prins en Martha Huizinga 
Heb je vragen of wil je meer info? Mail dan naar kliederkerk@missiedordt.nl 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 5 verschijnt op maandag 10 oktober 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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