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Update corona 
Naar aanleiding van de persconferentie gelden voor het onderwijs geen 
nieuwe maatregelen. Wel werd vermeld dat o.a. de regio Dordrecht nog 
hoge besmettingscijfers kent. Daarom blijven wij u oproepen om de bekende 
maatregelen vol te houden, met name door op en rond het plein en bij de 
buiten deuren afstand te houden. Op dit moment zijn er 6 gezinnen thuis 
waarvan familieleden besmetting hebben opgelopen. Waaronder mijn eigen 
gezin, dit betekent dat u mij komende week niet zult treffen bij het 
entreehek. Gelukkig kunnen we werken met alle moderne middelen en kan 
ik als ouder ook ervaren hoe het thuiswerken gaat. Naast gezinnen die thuis 
moeten blijven hebben we ook 2 collega’s en een stagiaire die besmet zijn 
geraakt. Juf Brenda gaat komende week weer aan de slag. We doen ons best 
alle vervanging voor komende week weer rond te krijgen.  
 
Leerling in quarantaine 
In de week voor de herfstvakantie en na de herfstvakantie hebben we met 
enkele gezinnen via teams gewerkt om het thuiswerken vorm te geven. 
Als uw kind in quarantaine zit, ontvangt u via de mail van de leerkracht een 
handleiding voor het programma Teams.  
Per dag (in kanalen) staat het thuiswerk klaar voor uw zoon/dochter. In 
overleg met de leerkracht bekijken we hoe de boeken en schriften bij u thuis 
komen.  In de handleiding staat ook beschreven hoe uw zoon/dochter vragen 
kan stellen aan de leerkracht en op welke wijze het contact met de klas wordt 
onderhouden.  
Met de kinderen van de groep 6 t/m 8 hebben we het inloggen, chatten en 
videobellen al geoefend. 
Enkele ouders hebben feedback gegeven op de werkwijze (met name als er 
meerdere kinderen thuis zijn) te verbeteren. Voor ouders is het lastig om te 
wisselen tussen accounts van kinderen in Teams. Zeker als je ook als ouder de 
desktopapp al gebruikt voor je werk. Goed uitloggen op je account en 
wederom inloggen helpt. Een optie is om voor elk kind Teams te openen in 
een andere browser op de site https://teams.microsoft.com/.  
We hopen met elkaar op deze wijze het onderwijs verder vorm te geven als je 
in thuisquarantaine zit.  
 

Nieuws algemeen 

 

 
 

 
 

Belangrijke data voor november: 

ma 9 november: 
GMR-vergadering 

 

ma 16 november: 
Studiedag (leerlingen vrij) 

 

Belangrijke data voor december: 

vr 4 december:  
Sint op school; middag vrij 

 

do 17 december: 
Kerstfeest op school 

19.00 – 20.00 uur 
 

vr 18 december: 
Continurooster gr 5-8 tot 14.00 uur 

 

za 19 dec – zo 3 jan: 
Kerstvakantie 

 

 

https://teams.microsoft.com/


 

Schoenendoosactie 
Er zijn al diverse mooie schoenendozen ingeleverd. Dank daarvoor.  De laatste dag om de schoendozen in te 
leveren is vrijdag 13 november. In de vorige Nieuwsbrief is per abuis 13 oktober genoemd.  
 
Studiedag 
Op maandag 16 november zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag. De leerkrachten gaan zich buigen 
over de visie van het rekenonderwijs, zodat er een goede keuze kan worden gemaakt voor een nieuwe 
rekenmethode.  
Daarnaast gaan we ons bezig houden met het sociaal-emotionele volgsysteem Zien! 
 
 
Inschrijven schoolsport Klimmen (groep 5 t/m 8) 
Op woensdag 20 januari, 27 januari en 3 februari 2020 (uitloop naar 10 februari) staat Schoolsport Klimmen 
gepland in de klimhal van Mountain Network Dordrecht. Het sportevenement is voor kinderen in groep 5 t/m 8. 
Op basis van het aantal aanmeldingen wordt een indeling gemaakt. Dit wordt in januari bekend gemaakt. 
Uiteraard wordt op dat moment ook bekeken of het evenement door kan gaan passend bij de dan geldende 
corona-maatregelen. Er kan worden ingeschreven via de website: https://juliana-school.nl/schoolsport.  
Inschrijven kan tot en met 8 december.  
 
Sinterklaas 
Wist u dat…  

• vandaag het sinterklaasjournaal weer begint?  

• de goede man met zijn pieten vanaf zaterdag weer in het land is?  

• de kinderen op woensdag 25 november hun schoen mogen zetten, maar dat deze wel eens wat anders 
gevuld zou kunnen worden dan anders?  

• wij op vrijdag 4 december Sinterklaas op school hopen te verwelkomen?   

• er dit jaar bij de aankomst alleen maar kinderen en leerkrachten van school mogen zijn en wij u dringend 
willen verzoeken niet buiten het plein te blijven staan kijken?  

 
 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie                                 za. 16 oktober 2021 t/m zo. 24 oktober 2021   

Kerstvakantie za. 25 december 2021 t/m zo. 09  januari 2022 

Voorjaarsvakantie za. 20 februari 2022  t/m zo. 28 februari 2022 

Paasvakantie vr. 15  april 2022  t/m ma. 18 april 2022 

Meivakantie za. 23 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022 

Hemelvaart do. 26 mei t/m zo. 29 mei 

Pinksteren za. 4 juni 2022 t/m ma. 6 juni 2022 

Zomervakantie za. 9 juli 2022 t/m zo. 21  augustus 2022 

https://juliana-school.nl/schoolsport


 
Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten voor de Julianaschool 
De overblijf van de Julianaschool is nog op zoek naar een overblijfkracht voor de maandagen, dinsdagen en 
donderdagen. 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, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen 
kunnen uiteraard  kosteloos overblijven. 
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt maar wel regelmatig  kunt 
invallen dan is je hulp ook zeer welkom. 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 23 november 2020.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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