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Advent 
Lied: Advent is kijken naar wat komt 
Advent is kijken naar wat komt. 
Zie je al wat? Je wacht nog even, 
maar je weet: de vrede komt. 
God verrast, Hij geeft het leven. 
 
Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als 
ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang 
geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat 
er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk zou brengen. De hele wereld 
zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede samenleven. Op 
weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in 
gedachten lezen we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En 
we horen over Maria, de jonge vrouw uit Narazet die van een engel te horen krijgt 
dat zij de moeder van Jezus wordt. Jezus zal de koning zijn die vrede brengt – zo wordt 
het visioen van Jesaja waar. 
‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis 
met Bijbelse dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. 
Door mee te dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de 
wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor iedereen! 

 
 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 

Belangrijke data voor december: 

ma 5 december: 
Sint op school; middag vrij 

 

do 22 december: 
Kerstviering in de klas 19.00 uur 

 

vr 23 december: 
middag vrij.  

 

za 24 dec – zo 8 jan: 
Kerstvakantie 

 

Belangrijke data voor januari: 

ma 30 januari:  
Studiedag – kinderen vrij 

 
 



 

Personeel 
Komende week zult u via diversie media kanalen een vacature vinden voor een leerkracht op de Julianaschool. Juf 
Pauline heeft aangegeven met de zomervakantie te verhuizen naar Sluipwijk. Haar man heeft daar het beroep van 
dominee aanvaard. Juf Brenda gaat ons team ook na de zomervakantie verlaten. Zij gaat samen met haar gezin 
een gezinshuis opstarten.   
Meester Ronald neemt vanaf de kerstvakantie twee dagen ouderschapsverlof op. Juf Leonie komt een dag extra 
werken in deze groep. Juf Judith G is in blijde verwachting en gaat rond de meivakantie met zwangerschapsverlof.  
Helaas is Juf Geeske al enkele weken thuis wegens ziekte. Dit hebben we gelukkig intern kunnen oplossen. 
Misschien heeft u afgelopen weken gemerkt dat de klas van uw zoon/dochter een dag thuis moest blijven. We 
doen enorm ons best bij ziekte een vervanger te zoeken. Helaas lukt dit niet altijd. Als de groep van uw 
zoon/dochter geen leerkracht heeft, is er altijd mogelijkheid voor noodopvang. De kinderen worden dan 
opgevangen in een andere groep. 
 
Nieuw Schoolplan 
Afgelopen week is het voltallige team na schooltijd bij elkaar geweest om input te geven voor het nieuwe 
schoolplan. In dit schoolplan staat de visie van ons onderwijs, hoe wij dat hebben georganiseerd en wat onze 
ambities, beloftes en speerpunten voor de komende vier jaren zijn. Dit schooljaar schrijven we weer een plan voor 
de komende vier jaar. Het bovenschoolse koersplan ‘Met zin naar school’ gebruiken we als uitgangspunt.  
Met onderstaande vragen hebben we een begin gemaakt. 
Hoe zou je eigentijds onderwijs in de vorm van: 
-leren zichtbaar maken/ eigenaarschap van leerlingen (denk aan input formatief evalueren; succescriteria) 
-actief leren door doen (spelend leren/ onderzoekend leren/bewegend leren) 
...ontwikkeling willen geven in onze school?' 
Hoe zou je brede talentontwikkeling in de vorm van: 
-keuzemenu's 
-kindgesprekken met groeitaal 
...ontwikkeling willen geven in onze school?' 
 
Kwaliteitszorg 
Binnen het bestuur van Scholen van Oranje vinden we het belangrijk om de kwaliteit van onze vier scholen 
(Beatrixschool, Julianaschool, Oranje Nassauschool en Johan Frisoschool) goed te monitoren. Dat doen we o.a. 
door het afnemen van vragenlijsten aan leerlingen, ouders en personeel. Ook hebben we op school 
'Kwaliteitskaarten’ op heel veel gebieden, waarin we beschrijven wat we belangrijk vinden op onze school en wat 
we met elkaar hebben afgesproken over de opzet en inhoud van de leerstof en onze lesgevende en pedagogische 
aanpak. Dit jaar gaan we ons systeem van kwaliteitszorg uitbreiden met de afname van interne ‘Audits’. Dit 
betekent dat we binnen Scholen van Oranje collega's opleiden om, onder leiding van een professioneel audit-
opleider, interne audits af te nemen. Op die manier krijgt het ‘Leren van en met elkaar’ heel praktisch vorm op 
onze scholen. We verwachten onze eerste Audit op de Julianaschool op 9 februari 2023. Vanzelfsprekend zullen 
we u na afloop informeren over onze (leer-)ervaringen. Afgelopen weken zijn juf Cora, juf Anouk M en juf Rianne 
opgeleid tot interne auditor. 
Ook ouders worden betrokken bij de audit. Daarvoor zijn we op zoek naar een aantal ouders die het leuk vinden 
om een bijdrage hieraan te leveren door middel van een interview / gesprek. Heeft u hiervoor belangstelling, dan 
kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan directie@juliana-school.nl . Het gesprek met twee auditoren 
wordt gehouden van 8.30 tot 9.15 op 9 februari.  

mailto:directie@juliana-school.nl


 
 
WMK sociale veiligheid 
Afgelopen weken hebben we weer de sociale veiligheidsvragenlijst van WMK afgenomen bij de leerlingen van 
groep 5-8. Deze kunt u terug lezen op de website. 
 
Peuterspeelzaal Klein Duimpje en de buitendeur 
In ons pand is ook de peuterspeelzaal van de SDK gevestigd. Zij hebben op ma-di-do en vrij peuterspeelzaal van 
8.15 tot 12.15. De voordeur staat om 8.15 uur open om de ouders met een peuter naar binnen de laten gaan. 
Wanneer beide buitendeuren open staan om 8.20 kunnen de onderbouw leerlingen naar binnen. Willen alle 
ouders van een leerling van groep 1 en 2 er op letten op tijd de school te verlaten, zodat de lessen op tijd gaan 
beginnen. 
 
Aankomst sinterklaas 
Natuurlijk ontvangen we op 5 december de Sint met zijn pieten ook weer op school. Even na half 9 verzamelen 
de kinderen op het plein. Wilt u achter de hekken blijven als u dit feest mee wilt beleven? 

Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de surprises in een grote zak/tas mee naar school genomen kunnen worden. 
Deze kan dan meteen gebruikt worden om de ontvangen surprise mee naar huis te nemen. De surprises kunnen 
niet op school weggegooid worden.  
De kinderen zijn deze dag om 12 uur vrij. 
We zien uit naar een gezellige ochtend! 
 
Sint gaat verhuizen 
Komende weken speelt het Klein Toneel de voorstelling ‘Sint gaat verhuizen’. Onze 
leerling Faith Risse uit groep 7 speelt hierin mee.  
 
Oproep oud-papier-lopers 
Wist u dat een enthousiaste groep ouders elke maand oud papier ophalen in de wijk Krispijn en dat de opbrengst 
hiervan ten goede komt aan de kinderen van onze school? We kunnen hiervan iets extra’s doen voor de kinderen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activiteiten met de Koningsspelen. De lopers zijn eens in de drie maanden een 
maandagavond aan de beurt. Een aantal ouders stopt aan het einde van het schooljaar, omdat hun kinderen de 
basisschool gaan verlaten. We zijn daarom op zoek naar ouders die mee willen doen met het ophalen van oud 
papier. Heeft u vragen of wilt u zich opgeven? Mail dan naar everhoef@juliana-school.nl of spreek één van de 
huidige lopers aan op het plein.  
 
Klimmen 
Op woensdag 11 januari, 18 januari, 25 januari (en eventueel 1 februari = uitwijkdatum) 2023 wordt Schoolsport 
Klimmen georganiseerd door Mountain Network Dordrecht.  
Dit schoolsportevenement zal plaatsvinden in de klimhal van Mountain Network voor de kinderen van de groepen 
5 tot en met 8. 
De kinderen gaan klimmen in groepjes van drie (die ter plekke worden gevormd). Ze krijgen de mogelijkheid 
zichzelf uit te dagen op hun eigen niveau. Dit is in de vorm van een clinic/wedstrijd. Alle kinderen kunnen naar 
boven klimmen door middel van wedstrijdroutes.  
 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2706/File/sociale_veiligheid_WMK_nov_22_grp_5-8.pdf
mailto:everhoef@juliana-school.nl


 

Inschrijven kan tot uiterlijk 9 december (en dat is sneller dan je denkt),  dus schrijf je direct in via Schoolsport | 
CBS Juliana (juliana-school.nl) 
 
Leerplicht voortijdig schoolverlaten  
Op verzoek van het bureau leerplicht informeren wij u over het aanvragen van verlof. In de bijlage vindt u meer 
informatie over het aanvragen van het zgn. luxeverzuim.   
 
Kinderkerstfeest Huis bij de Bron  

 
Speel mee in het kerstverhaal! 

Op zondag 18 december om 15.30 uur is er een kinderkerstfeest in het Huis bij De Bron (Dudok-erf 30, naast het 
Polderwiel). Het is een feest voor èn door kinderen, want zij spelen zelf mee in het kerstverhaal! Wie wordt dit 
jaar Maria, Jozef, engel Gabriël, de herbergier of gaat bijvoorbeeld verkleed als schaap of herder? Het is niet nodig 
om teksten vooraf in te studeren. Alleen enthousiasme is voldoende! Doe je gezellig mee? Aanmelden kan 
eenvoudig via deze link of scan de QR-code. Graag opgeven uiterlijk 7 december. En vergeet ook niet om je vader, 
moeder, oma, opa of wie je wilt, mee te nemen! 

 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 9 verschijnt op maandag 12 december 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
 

https://juliana-school.nl/schoolsport
https://juliana-school.nl/schoolsport
mailto:directie@juliana-school.nl

