Deze

Nieuws algemeen

Nieuwsbrief Coronabesmettingen
We afgelopen week en vandaag te maken met een aantal positieve testen bij leerlingen
op corona. Helaas moet groep 6a deze week in quarantaine. De ouders van de
betreffende groepen met besmettingen onder leerlingen zijn geïnformeerd. Na een
05
positieve test heeft de school contact met de GGD betreffende communicatie en
Mochten hieruit maatregelen genomen moeten worden dan informeren
Julianaschool maatregelen.
wij u. Als er een besmetting in de klas plaatsvindt vervalt het snottebellen beleid in die
08 11 2021

Belangrijke data voor november:
vr 12 november:
Lootjes trekken gr 5-8
do 25 november:
Gr 5-6: OKT shorttrack
Gr 7-8: Codarts uitvoering in het
Energiehuis
woe 24 november:
Schoen zetten
Vr 26 november:
Kunstmin bezoek groep 5
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:

Zien! ZieKerstvakantie

groep. Dit betekent dat een verkouden leerling niet naar school mag.
Brengen van leerlingen en ouders in de school
Het advies om 1,5 meter afstand te houden is lastig bij het brengen van de leerlingen
uit groep 1 en 2. Daarom vragen wij u bij het brengen een mondkapje te dragen en erop
te letten om afstand te houden. Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 geldt dat zij
zelfstandig naar binnen komen. Heeft u een vraag, dan kunt u die ook stellen via Parro
of u maakt na schooltijd even een afspraak.
Schaatsen voor de groepen 5 en 6
Vrijdag 12 november gaan de groepen 5 en 6 schaatsen bij de sportboulevard. Deze
groepen hebben deze dag continurooster en zijn om 14.00 uur uit. Heeft u opvang nodig
van 14.00-15.15 dan vragen wij u even contact op te nemen met de leerkracht.
OKT shorttrack op donderdag 25 november
Deze activiteit is geannuleerd.
Afsluiting entree Iepenlaan en parkeerplaatsen zijkant van de school
Komende twee weken kunt u de school niet lopend bereiken vanaf de Iepenlaan. Ook
de parkeerplaatsen aan de zijkant van de school zijn niet bereikbaar.
Gezocht
Bent u of kent u iemand die kan lassen? We zouden dan graag van deze skills gebruik
maken, want er is een kar bij het kleutermateriaal waar wat aan gelast moet worden.
Graag even laten weten aan (juf) Dianne van der Kooij (groep 1/2C). dvdkooij@julianaschool.nl

Hij komt, hij komt…….
Aanstaande zaterdag is het zover. Dan hoopt de Sint ons koude kikkerlandje weer te bereiken. Hierbij wat
belangrijke punten voor de komende periode:
Vrijdagmiddag 12 november: lootjes trekken voor groep 5 – 8
Woensdag 24 november mogen de kinderen hun schoen zetten.
Op vrijdag 3 december hopen we Sinterklaas op school te ontvangen. In hoeverre ouders aanwezig mogen zijn bij
de aankomst is afhankelijk van de dan geldende regels. Hierover wordt u later nog geïnformeerd.
Sintversiering
Aanstaande donderdagochtend 11 november willen wij met behulp van een aantal ouders de school in sinterklaas
sfeer gaan brengen. Wie zou ons daarbij kunnen helpen? Mail dan naar or@juliana-school.nl
Groetjes van de versiercommissie
Week van de mediawijsheid
Heeft u vandaag een SMS gestuurd, door uw tijdlijn gescrold, televisiegekeken of een tablet gebruikt? Digitale
media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze kinderen. Mediawijsheid is daarom
belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november) besteden wij op de Julianaschool extra
aandacht aan mediawijsheid. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en
nepnieuws. Bureau Halt verzorgt vrijdag in de groepen 7 en 8 een les hierover.
Kersthangers haken
Wij zoeken ouders die kunnen helpen om kersthangers te haken. Deze willen we gaan gebruiken in de kerstbomen
op school als decoratie. Wij zorgen voor katoen en een werkbeschrijving. Wil jij ons helpen mail dan
naar or@juliana-school.nl

Zien!

Je ziet het pas, als je het door hebt…
Vorig schooljaar zijn wij begonnen met het gebruik van een volgsysteem naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
van leerlingen. Om deze ontwikkeling te volgen maken de groepen 1 -8 gebruik van het programma Zien!. Om tot
leren te komen is het belangrijk dat een kind met plezier naar school komt. Het welbevinden van onze leerlingen
vinden we daarom heel belangrijk. Hierin spelen school en leerkracht een belangrijk rol, want bij hen ligt de eerste
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sfeer en een positief werkklimaat. De eerste weken van het
schooljaar starten we dan ook met de Gouden Weken, waarin we allerlei spelletjes en opdrachten doen om dit te
bereiken.

Zien! helpt leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen.
Rond de herfstvakantie vult de leerkracht voor iedere leerling een vragenlijst in n.a.v. observaties in de klas tijdens
de les en in vrije situaties bij het buitenspelen. Dit wordt gedaan aan de hand van de Zien!-dimensies:
· Betrokkenheid: is een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met een activiteit (gericht op leren en
ontwikkelen)
· Welbevinden: is een toestand van een zich goed voelen op school voor en in zoverre dit zich manifesteert binnen
de groep waarin de leerling zich bevindt.
· Sociaal initiatief: is de vaardigheidin sociale situaties contact te zoeken en te maken, zowel verbaal als nonverbaal.
· Sociale autonomie: is de vaardigheid eigen mening en behoeften tot uitdrukking te brengen en hieraan trouw te
blijven.
· Sociale flexibiliteit: is de vaardigheid om het eigen gedrag aan te passen op veranderende omstandigheden en
situaties in het sociale verkeer.
· Impulsbeheersing: is de vaardigheid om in sociaal verband het eigen gedrag te reguleren.
· Inlevingsvermogen: is de vaardigheid het eigen gedrag af te stemmen op de gedachten en gevoelens van een
ander.
De observaties kunnen helpen om het gedrag van de leerling te begrijpen. Beter gezegd: om achter het gedrag
van een leerling de zorgbehoefte(n) te zien. De doelen en suggesties in Zien! helpen ons om een leerling of groep
planmatig te ondersteunen. Daarbij sluiten de suggesties aan bij onze methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling ‘Rots en water’.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 6 verschijnt op maandag 22 november 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

