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Bewegingsonderwijs, bewegend leren en MQ-scan 
Dit jaar is het kwaliteitsteam bewegingsonderwijs gestart. Dit team draagt er zorg 
voor, dat er aan het einde van dit schooljaar een beleidsplan geschreven is. In dit plan 
willen we vastleggen op welke wijze we gym geven en het bewegend leren door de 
school zichtbaar is. Dit jaar zullen de collega’s op twee momenten geschoold worden 
tijdens studiedagen over het aanbod en doelen van  bewegend leren.  
Daarnaast nemen we dit jaar voor het eerst ook de MQ-scan af in samenwerking met 
de Gemeente Dordrecht. Binnenkort wordt tijdens de gymles de MQ-scan  
afgenomen. Vanuit de gemeente Dordrecht loopt er een traject om de motorische 
ontwikkeling van de Dordtse basisschoolkinderen in kaart te brengen en een evt 
neerwaartse spiraal van motorische vaardigheden positief om te buigen. Dit in kaart 
brengen gaat d.m.v de MQ-scan. De MQ-scan is een ‘obstacle run’ en geeft objectief 
inzicht in de motorische ontwikkeling van kinderen. De kinderen doen dit circuit in de 
reguliere gymles en de tijd die ze erover doen, wordt geregistreerd. We gebruiken de 
uitslag van de 1e scan aan het begin van het schooljaar om ons bewegingsaanbod 
nog verder te kunnen specificeren. Als blijkt dat er in de onderbouw bv veel kinderen 
moeilijkheden ervaren met balanceren of steunen dan gaan we komend schooljaar 
hier extra aandacht aan besteden in ons bewegingsaanbod. We gebruiken deze 
uitslagen niet individueel maar groepsbreed, bouwbreed of schoolbreed. De MQ-
scan wordt in november en mei afgenomen.  
 
Drempelonderzoek en voorlopige adviesgesprekken 
Op dinsdag 18 oktober maken de groepen 8 leerlingen het drempelonderzoek.  Dit 
onderzoek bestaat uit de onderdelen technisch lezen, spelling, woordenschat, 
begrijpend lezen en rekenen. Het doel van het drempelonderzoek is om door middel 
van deze objectieve toets leerlingen en hun ouders een indicatie te geven voor de 
vorm van voortgezet onderwijs die gekozen kan worden na de basisschool.  
De voorlopige adviesgesprekken zijn begin november. In dit gesprek waarbij de 
leerling samen met de ouder(s) naar school komt bespreken we het voorlopige advies 

Criteria om het voorlopige schooladvies te bepalen zijn: 

• De resultaten van acht jaar onderwijs 
• De aandachtspunten wat betreft onder andere (huis)werkhouding, gedrag 

en motivatie en welbevinden 
• Het overleg met leerkrachten van groep  7, 8 en intern begeleider 
• De wens van de leerling en zijn ouder(s) 

 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 

Belangrijke data voor oktober: 

woe 12 oktober 
Boekenmarkt 

 

di 18 oktober 
Drempelonderzoek gr 8 

 

Vr 21 oktober 
Afsluiting cultuurweken 

Continurooster 
 

za 22 okt – zo 30 okt 
Herfstvakantie 

 

Belangrijke data voor november: 

woe 2 november: 
Verwijzingsgesprekken gr 8 

 

Belangrijke data voor december: 

ma 5 december: 
Sint op school; middag vrij 

 

do 22 december: 
Kerstviering in de klas 

 

vr 23 december: 
Middag vrij.  

 

za 24 dec – zo 8 jan: 
Kerstvakantie 

 
 
 

 



 

Promofilm 
Een paar weken geleden is er door juf Leonie op school opnames gemaakt voor een promotiefilm van de 
Julianaschool. Het filmen en monteren is klaar, dus kunnen we nu vol trots onze film laten zien. Promotievideo | 
CBS Juliana (juliana-school.nl) 

Leerlingenraad 
We willen met de leerlingenraad het eigenaarschap van leerlingen verder versteken, door hen ruimte en inspraak 
te geven op thema’s die effect hebben op leren en welbevinden.  
Afgelopen week vonden in groep 5 t/m 8 de nieuwe verkiezingen plaats.  Er is flink gestemd en de kinderen die 
zich verkiesbaar stelden vertelden waarom zij graag in de leerlingenraad wilden. Op 14 oktober hebben wij de 
eerste leerlingenraad van dit schooljaar.  

Cultuurweken 
We willen de versier ouders weer hartelijk bedanken voor het aankleden van het thema Gi-Ga Groen. Het ziet er 
mooi en gezellig uit.  
Op vrijdag 21 oktober bent u van 8.30-8.55 welkom om samen met uw kind een rondje door de school te maken 
en in de groepen te bekijken wat er allemaal gedaan is tijdens onze cultuurweken. We beginnen om 8.30 samen 
met de kinderen. U kunt even wachten op het leerplein zodat we voor de  kinderen waarvan de ouder niet kan 
komen ook iets kunnen regelen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.55 terug in de groep is i.v.m. de 
start van de toneelvoorstelling.  
 
Corona 
Hoewel het op dit gebied momenteel redelijk rustig is en we dat graag zo willen houden, willen we u nog 
attenderen op enkele regels die nog steeds van kracht zijn. Kinderen die klachten hebben die bij corona passen 
mogen alleen naar school komen als ze een zelftest gedaan hebben en deze negatief was. Bij een positieve uitslag 
gaat de leerling 5 dagen in quarantaine en mag hij/zij, mits 24 uur klachtenvrij daarna weer naar school. Wordt 
een kind niet getest dan mag het pas naar school als het 24 uur klachtenvrij is. Indien u zelftesten voor uw 
zoon/dochter nodig heeft kunt u dit aan de leerkracht vragen. 
Als uw kind i.v.m. quarantaine thuis moet blijven dan zal er na twee dagen online meegedraaid kunnen worden 
(dit geldt voor specifieke instructiemomenten). Hiervoor kunt u met de leerkracht contact opnemen. Bij een 
melding van corona in de groep van uw kind zullen we de ouders van deze groep hiervan via Parro op de hoogte 
brengen.  
 
Textiel eruit Groen erin 
Als school dromen wij van een  ‘groenblauw’ schoolplein. We zijn een ‘openbaar’ plein, dit betekent dat we een 
buurtfunctie hebben en iedereen welkom is om te spelen.  Na overleg met de gemeente Dordrecht staat ons plein 
voor komende jaren niet op de nominatie om te vergroenen.  Toch willen wij alvast zelf op verschillende manieren 
geld gaan inzamelen in de hoop dat we  met kleine aanpassingen iets kunnen vergroenen op ons plein. Een manier 
om geld in te zamelen is het initiatief Textiel eruit, groen erin: binnenkort zetten zij bij ons plein, naast de 
parkeerplaatsen, een paarse textielcontainer. Voor iedere kilo textiel die daarin wordt gedaan, ontvangen wij als 
school 20 cent voor vergroening van ons plein. En het textiel wordt weer hergebruikt. 
 
 
 
 

https://juliana-school.nl/promotievideo
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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. 

Vanuit de gemeente Dordrecht 
Sinds enkele maanden stijgen de prijzen van boodschappen en energie. Bij de gemeente Dordrecht komen vaker 
vragen binnen van ouders over geld(zorgen). U bent niet alleen en staat er niet alleen voor. U kunt één van de 
Sociaal Wijkteams in de stad bezoeken of bellen op 078 221 02 00. Er zijn gelukkig ook veel mensen en organisaties 
die u graag helpen; op www.geldfit.nl  kunt u een test maken om te zien welke organisatie u het beste kan helpen 
met uw geldvragen. Wilt u tips bij het besparen van energie? De Energiehulp denkt mee. Zij geven gratis advies. 
Bel 078 2001 097 of mail dordrecht@energiehulp.nl. Is uw inkomen maximaal € 1528 (alleenstaand) of € 2183 
(samenwonend) per maand, dan heeft u recht op een gratis Dordtpas met een kindtegoed van € 200,-. Maakt u 
zich zorgen over geld of rekeningen die u niet kunt betalen? Wacht dan niet. 
 
Vakantierooster Schooljaar 2024-2025  
Hieronder treft u het vakantierooster voor het volgende schooljaar. 

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2023  
Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 

2024  
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 

2024  

Pasen: Vrijdag 29 maart t/m Maandag 1 april 2024  

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024  
Hemelvaartsdag/koningsdag: valt in de 

meivakantie  

Tweede Pinksterdag: Maandag 20 mei 2024  

Zomervakantie:  13 juli t/m 25 augustus 2024  
 
Lunchlokaal is op zoek naar  nieuwe overblijfkrachten voor de Julianaschool  
De overblijf van de Julianaschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of twee vaste 
dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in 
hun middagpauze van 12.00 tot 13.05, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard  kosteloos 
overblijven. 
Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf.  Voor iedere gedraaide overblijf beurt 
ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 6 verschijnt op maandag 31 oktober 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  

http://www.geldfit.nl/
mailto:dordrecht@energiehulp.nl
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