Deze

Nieuws algemeen

Nieuwsbrief Corora-update
Iedereen heeft erover gehoord in het nieuws of heeft er mee te maken: het oplaaiende
Corona-virus. De leerlingen van de basisschool zijn volop in het nieuws. Helaas waren
en zijn er bij ons momenteel ook groepen in quarantaine. Met heel veel kunst- en
06
vliegwerk proberen we alle ziektevervangingen van leerkrachten zo goed mogelijk op te
Helaas hebben we zeer beperkt vervanging beschikbaar. Hierdoor moeten we
Julianaschool lossen.
regelmatig besluiten een groep een dag thuis te laten, omdat er geen personeel
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Belangrijke data voor november:
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:
Kerstvakantie

Zien! Zie

beschikbaar is. Door Corona en overig ziekteverzuim is de kans fors dat ook de groep
van uw kind(eren) geconfronteerd wordt met deze situatie. Wij blijven daarom onder
uw aandacht brengen dat het van groot belang is dat u nadenkt over uw eigen
'noodplan'.
Er is in de media ook veel discussie over 'het snottebellen-beleid'. Formeel mogen
verkouden kinderen in een klas waar geen corona heerst 'gewoon' naar school, maar
we vragen u met de grootste nadruk uw kind bij verkoudheid thuis te houden. Dit
voorkomt uiteindelijk ook uitval van ons personeel. Daarnaast vragen we u de Corona
regels goed in acht te nemen. Ook voor kinderen geldt: bij klachten blijf je thuis en maak
je een testafspraak. Als een van de gezinsleden Corona heeft, gaat het hele gezin in
quarantaine. We vragen u met klem deze maatregelen serieus op te volgen, zodat we
sluiting van groepen en de school kunnen voorkomen met elkaar.
We hebben regelmatig contact met het scholenteam van de GGD. Bij drie of meer
besmettingen in een klas, bestaat de mogelijkheid dat de hele groep in quarantaine
moet. Als de quarantaine meer dan een dag thuisblijven betekent, onderzoeken we de
haalbaarheid van thuisonderwijs. Deze mogelijkheid is vanzelfsprekend afhankelijk van
de beschikbaarheid van een gezonde juf of meester.
Verlof juf Sabine
Met ingang van 1 december gaat juf Sabine genieten van haar zwangerschapsverlof. We
wensen haar een fijn verlof toe. Komende week zal juf Sabine een overdracht doen aan
juf Annelies en juf Caroline, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen. Hen wensen
we veel succes en plezier toe in groep 7b.
Schoen zetten
Gelukkig heeft Sint ons laten weten weinig last te hebben van de coronamaatregelen,
want op woensdag 24 november mogen alle kinderen van de Julianaschool hun schoen
zetten. Vol verwachting klopt ons hart!

De wereld in getallen
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we na schooltijd een online studiemiddag gehad over onze nieuwe
rekenmethode “Wereld in Getallen”. We hebben een verdieping gekregen op automatiseren en de rekenmuur.
Na een aantal weken met de methode gewerkt te hebben, is het fijn te merken dat kinderen en leerkrachten
steeds vertrouwder worden met de werkwijze.
Nieuwe leesmethode
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe leesmethode. Diverse methodes zullen in de
groepen 4 tot en met 8 uitgeprobeerd worden om te zien welke er het beste bij onze school past.
Artikel Jong078
In het magazine Jong 078, dat gratis verspreid wordt in de bovenbouwgroepen van de basisscholen in Dordrecht,
staat een mooi artikel over de Geodag die bij ons op school heeft plaatsgevonden.

Oud papier
Eens per maand haalt een groep van zo’n twaalf ouders op toerbeurt het oud papier op in de wijk Krispijn. Dit
levert voor school per maand rond de 300 euro op. Dit geld wordt besteed aan een deel van de gymlessen die de
kinderen krijgen vanuit Move Academy. Een aantal ouders stopt binnenkort met lopen, maar gelukkig hebben
we weer een aantal nieuwe lopers mogen verwelkomen. Dank aan degenen die stoppen en welkom aan de nieuwe
lopers! Mocht u ook mee willen doen, dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen aan everhoef@julianaschool.nl
Annuleringen
Door de aangescherpte coronamaatregelen is helaas een aantal uitjes geannuleerd. Het bijwonen van het
Olympisch Kwalificatie Toernooi Shorttrack door de groepen 5 en 6 gaat niet door en ook de Codarts uitvoering
in het Energiehuis voor de groepen 7 en 8 is helaas geannuleerd.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7 verschijnt op maandag 6 december 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

