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Belangrijke data voor januari:
di 19 jan – do 4 feb:
Afname Cito M
Belangrijke data voor februari:
vr 5 februari:
Studiedag, kinderen vrij
ma 8 februari:
Rapport mee naar huis
do 11 februari:
Oudergesprekken v.a. 15.30u
ma 15 februari:
Oudergesprekken v.a. 15.30u
vr 19 febr:
Continurooster gr 5-8 tot 14.00u
za 20 febr – zo 28 febr:
Voorjaarsvakantie

Beste wensen
Namens het team van de Julianaschool wensen we u een heel goed en gezond
2021 toe.
Nieuwe zaakvakkenmethodes
In de eerste maanden van dit schooljaar is een drietal methodes
uitgeprobeerd voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in de
groepen 5 tot en met 8. Er is les gegeven uit de nieuwe methodes, waarbij ook
de kinderen hun mening hebben kunnen geven. Na overleg met de collega’s
en met instemming van de MR is er voor de vakken aardrijkskunde en biologie
is gekozen voor de methode ‘Blink’. Voor geschiedenis gaan we verder met
‘Tijdzaken’.
‘Blink’ is een moderne methode, die kinderen uitdaagt om hun talenten te
ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Het lesmateriaal maakt nieuwsgierig
en laat leerlingen zoveel mogelijk zelf op onderzoek gaan, samen met de
leerkracht als expeditieleider.
‘Tijdzaken’ bestaat uit interactieve lessen en spelvormen, die leren leuk
maken. De methode is visueel en spreekt daarmee de leerlingen aan. Er
komen diverse onderwerpen aan bod.
De komende periode wordt er in de groepen 3 en 4 bekeken op welke manier
er aansluiting kan plaatsvinden met de gekozen methodes.

Inspectiebezoek 14 december jl.
Op maandag 14 december heeft de inspecteur van het onderwijs een bezoek gebracht aan de Julianaschool. Hij
heeft gesproken met de staf van de school, een aantal lessen bezocht en hij heeft gesproken met ouders,
leerlingen en teamleden. Alle door de inspecteur bekeken standaarden waren in ieder geval voldoende. De
kwaliteitscultuur en het pedagogisch klimaat zijn als goed beoordeeld, waarbij hij complimenten heeft gegeven
dat in alle geledingen (staf, team, leerlingen en ouders) dezelfde waardering, vertrouwen, motivatie en ambitie
klonk.
De inspecteur was onder de indruk van de leerlingenraad en hun manier om zaken te kunnen verwoorden. We
hebben een voldoende gekregen op didactische handelen.
De twee lessen die de inspecteur heeft bezocht, waren goed. Echter is het aantal lessen dat geobserveerd is te
weinig om er de kwalificatie goed aan te geven.
De inspecteur heeft op de Julianaschool ervaren dat er niet aan ‘windowdressing’ is gedaan voor zijn bezoek. Hij
heeft de gesprekken als open en eerlijk ervaren.
We zijn de dag begonnen met de wens dat de inspecteur aan het einde van de dag een school heeft gezien die
haar missie ‘Goed onderwijs in een open veilige omgeving’ uitdraagt en zichtbaar maakt. Dit heeft hij naar volle
tevredenheid ervaren.
Complimenten voor ons team!
Schoolsport Voetbal (groep 3 t/m 8)
Op woensdag 31 maart én 7 april 2021 (uitwijkdatum 14 april) staat Schoolsport Voetbal gepland. Dit evenement
wordt georganiseerd door Dordt Sport in samenwerking met 7 voetbalverenigingen in Dordrecht. Groep 3/4 ,
groep 5/6 en groep 7/8 spelen tegen elkaar. Jongens en meisjes spelen apart (bij voldoende aanmeldingen).
Inschrijven voor dit evenement kan tot en met 9 februari: https://juliana-school.nl/schoolsport
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 9 verschijnt op maandag 18 januari 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

