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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

Corona update
Tijdens de persconferentie van vorige week zijn er geen nieuwe maatregelen
aangekondigd voor ons. Wel blijven we natuurlijk op school aandacht vragen
voor het naleven van de corona-regels. Door het coronavirus blijft het voor
scholen een uitdaging om het onderwijs voor de leerlingen goed te
organiseren. Geregeld zitten teamleden thuis in quarantaine of met milde
gezondheidsklachten in afwachting van de test(uitslag) wat druk legt op de
bezetting van de groepen. Het is daarom fijn dat we weer een beroep hebben
kunnen doen op een aantal invalcollega’s: juf Ans, juf Aty, juf Willemien, juf
Janny, juf Leonie en juf Hilde. Dank voor het invallen! Verder willen we u
vragen indien u zorgen heeft over besmettingen op school dit vooral te
communiceren met de leerkracht of met de directie en samen in gesprek te
gaan over de gevolgen voor uw kind.
Binnen onze school zijn er onlangs geen leerlingen of teamleden positief
getest dus dat is goed nieuws! Wel maakt er op dit moment nog één gezin
gebruik van het digitaal thuiswerken.
Contactpersonen vertrouwenszaken
In de afgelopen week zijn wij langs alle groepen gegaan om onze rol als
vertrouwensjuf toe te lichten. In de bovenbouw noemen we dit
'aanspreekpunt vertrouwenszaken'. Wij zijn een luisterend oor voor kinderen
op de momenten dat ze hun verhaal niet met hun eigen juf of meester kunnen
bespreken. Ook voor ouders en collega's zijn wij aanspreekpunt als een
probleem niet via de eigen leerkracht of directie kan worden opgelost. Onze
taak is om te luisteren en te informeren over de te nemen stappen.
Samen werken we op deze manier aan een veilig schoolklimaat.
Hartelijke groeten van Judith Versluis (jversluis@juliana-school.nl) en Esther
Broere (ebroere@juliana-school.nl)
Corona-subsidie
Voor de herfstvakantie hebben we als school een subsidie aangevraagd voor
de ondersteuning van kinderen die door de schoolsluiting als gevolg van
Corona, een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. We zijn heel blij
dat we deze subsidie toegekend hebben gekregen. We gaan hem inzetten in
diverse jaargroepen. Dit doen we door, naast het reguliere aanbod in de
groep, een ondersteunend aanbod aan te bieden. Deze ondersteuning richt
zich voornamelijk op rekenen, technisch lezen, spelling en in alle groepen
wordt de leerkracht gefaciliteerd om kindgesprekken te voeren.

Schoolsport Zaalkorfbal – groep 3 en 4
Vanwege de corona-maatregelen is Schoolsport Zaalkorfbal voor groep 3 en 4 verplaatst van 26 oktober
naar woensdag 10 februari. De inschrijving voor dit evenement is opnieuw geopend. Wil je meedoen? Je kunt je
opgeven t/m 16 december: https://juliana-school.nl/schoolsport
Sinterklaasfeest en schoen zetten
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen op vrijdag 4 dec vanaf 8.10 uur hun surprise naar binnen brengen.
Ouders kunnen niet mee de school in. Dit betekent dus ook dat surprises door de kinderen zelf naar binnen
moeten worden gebracht. Zou u daarom willen proberen de surprises klein en handzaam te houden? Verder
vragen we u of alle kinderen echt om 8.30 op school kunnen zijn. In verband met corona zal de intocht dit jaar
anders zijn, want we ontvangen Sinterklaas zonder de ouders erbij. Alle groepen zijn om 12.00 uur uit (’s middags
vrij). De kinderen moeten deze ochtend zelf eten en drinken meenemen. We kijken uit naar een gezellig
Sinterklaasfeest!
Komende woensdag, 25 november mogen alle kinderen hun schoen op school zetten. De kinderen van de groepen
1 en 2 zetten hun gymschoen. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 mogen hun schoen mee naar school
nemen.
Oud papier
De opbrengst van het oud papier in oktober was € 326,50. Dank aan de lopers!
Kinderpostzegelactie
In september hebben de leerlingen van de groepen 8 meegedaan met de kinderpostzegelactie. Met elkaar hebben
de kinderen € 2811,00 opgehaald. Super gedaan!
Schoenendoosactie
Vrijdag 20 november heeft de ouderraad de gevulde schoenendozen weggebracht naar het inzamelpunt van de
schoenendoosactie. Wij hebben het mooie aantal van 107 dozen kunnen inleveren. Via deze weg, bedankt voor
jullie inzet.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7 verschijnt op maandag 7 december 2020.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

