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DOE DE LICHTEN AAN
Doe de lichten aan
tegen alle duister in
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in

Belangrijke data voor december:
do 17 december:
Kerstfeest op school
19.00 – 20.00 uur
Foute kersttruiendag
vr 18 december:
Kerstfeest op school
Continurooster gr 5-8 tot 14.00 uur
za 19 dec – zo 3 jan:
Kerstvakantie
Belangrijke data voor januari:
ma 18 jan – do 4 feb:
Afname Cito M

Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.
Bron: Marinus van den Berg

Kerstviering
Vanwege Corona moeten we ons kerstfeest dit jaar anders organiseren. In
onze jaarkalender staat dat wij het kerstfeest vieren op donderdagavond 17
december. Traditiegetrouw vieren we het kerstfeest voor alle groepen ’s
avonds. Na afloop worden dan bijna alle kinderen door één van de ouders
opgehaald. Ook dat is dit jaar ingewikkeld, omdat 1,5 meter afstand houden
dan heel lastig wordt. Daarom gaan we het Kerstfeest dit jaar in alle groepen
(zonder ouders) vieren op vrijdagmorgen 18 december. Alle kinderen komen
op vrijdag 18 december gewoon om 8.30 uur naar school. Natuurlijk mogen
de kinderen hun mooiste kleding aan doen. We vieren dan in de klas het
Kerstfeest. De kinderen krijgen van de ouderraad drinken en iets lekkers. We
gaan er met elkaar weer een fijn Kerstfeest van maken.
Voor de bovenbouw duurt de dag tot 14.00 uur en draaien we het
continurooster.
Op donderdag 17 december is het foute kersttruien dag. Kinderen mogen die
dag in een foute kersttrui naar school.

Inspectiebezoek
Vandaag heeft het bestuurskantoor van de Scholen van Oranje bezoek gehad van de onderwijsinspecteur in het
kader van het vierjaarlijks onderzoek. Dit heet een verificatieonderzoek. Verificatieonderzoek is bedoeld om
inzicht te krijgen in hoeverre het bestuur de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen/opleidingen in beeld
heeft en daar een oordeel aan verbindt. Ook maakt het verificatieonderzoek duidelijk in hoeverre het bestuur op
een effectieve wijze stuurt op de realisatie van bepaalde doelen. Daarnaast geeft verificatieonderzoek inzicht in
de kwaliteit van een aantal scholen op enkele standaarden.
· Welke informatie het bestuur heeft over de kwaliteit van de betreffende school/opleiding;
· Of die informatie overeenkomt met onze waarneming van de onderwijskwaliteit;
· Of het bestuur op een effectieve wijze stuurt op de onderwijskwaliteit;
· Hoe het bestuur zich verantwoordt naar de belanghebbenden.
Naast een bezoek aan het bestuurskantoor worden ook twee scholen uitgekozen voor een inspectie. De
Julianaschool wordt aanstaande maandag 14 december gedurende de dag bezocht. Naast klassenbezoeken, gaat
de inspecteur ook in gesprek met directie, leerkrachten, IB-ers, leerlingenraad en ouders. Het laatste bezoek van
de inspecteur aan onze school was van juni 2016. Alle bevindingen worden gerapporteerd op de site van de
onderwijsinspectie en we zullen u informeren in onze nieuwsbrief.

Personeel
Na de kerstvakantie komt juf Anouk Edelkoort terug van haar zwangerschapsverlof.
Zij is eind september bevallen van een gezonde dochter Lexi.
Juf Anouk gaat werken op ma-di-woe en juf Leonie op donderdag en vrijdag.
Juf Leonie de Zeeuw gaat na de kerstvakantie het zwangerschapsverlof van juf Hanneke
invullen. Juf Hanneke gaat begin februari met verlof.

Schoolsport Hockey (groep 3 t/m 8)
Op woensdag 17 en 24 maart staat Schoolsport Hockey gepland. Voorlopig wordt er vanuit Dordt Sport vanuit
gegaan dat dit evenement door gaat. Daarom geven wij jullie hierbij graag meer informatie over schoolsport
Hockey. We worden als school ingedeeld op 17 of 24 maart. Het evenement vindt plaats bij DMHC (Sportpark
Schenkeldijk) en is voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Er wordt gespeeld in teams van 6 tegen 6. De volgende groepen
spelen met elkaar samen: groep 3+4 (knotshockey), groep 5+6, groep 7+8 (voor de laatste categorie geldt dat
jongens en meisjes apart worden ingedeeld bij voldoende aanmeldingen). De inschrijving is geopend t/m dinsdag
5 januari: https://juliana-school.nl/schoolsport

Dank!
Ondanks de coronamaatregelen is het de versiercommissie toch gelukt om met Sint en Kerst de school te
versieren. Er is op het moment een fijne kerstsfeer in school! Dank daarvoor!

Gevonden sleutels
De afgelopen tijd is er een aantal sleutels gevonden. Herkent u
Een sleutel die van u is? U kunt het afhalen bij de directie.

Ga mee op sterrenjacht!
PKN Dubbeldam organiseert in de dagen voor Kerst een sterrenjacht.
In de Bijbel staat dat de wijzen op weg gingen en de ster volgden om zo kindje Jezus te
vinden.
Kinderen in Dubbeldam worden ook uitgenodigd op zoek te gaan naar sterren. Bij de
sterrenjacht speuren de kinderen naar gele sterren voor de ramen. Elke gevonden ster
kan worden aangekruist op de bingokaart.
Deze bingokaart is te vinden door onderstaande QR-code te downloaden of ga naar de
website van de kerk www.pkndubbeldam.nl
De sterrenjacht is te doen van maandag 14 t/m dinsdag 23 december.
Bingokaart vol?
Kom dan een presentje ophalen op woensdag 23 december tussen 15.00 – 17.00 op het
kerkplein, Dubbelsteynlaan West 70. Tot dan!

Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 8 verschijnt op maandag 4 januari 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

