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Kerst op school 
De gangen en klassen zien er weer helemaal mooi uit in kerstsfeer. Dank aan de 
versierouders. 
 
Op donderdag 22 december vieren we samen met de kinderen het Kerstfeest in de 
klas. De kinderen worden om 19.00 uur verwacht en de viering duurt tot ongeveer 
19.45.  
Om 18.50 zullen de deuren open staan. De leerlingen van de onderbouw groep 1-4 
mogen naar binnen worden gebracht via de hoofentree en opgehaald worden bij de 
buitendeur van hun klaslokaal. De bovenbouw leerlingen komen naar binnen en 
buiten via de boveningang. 
 
Op vrijdag 23 december houden we in elke groep een ‘high-tea’. Alle kinderen mogen 
wat lekkers meenemen dat verdeeld kan worden in de groep. In elke groep komt een 
intekenlijst voor deze ochtend te hangen, waarop aangegeven kan worden wat 
meegenomen wordt. Op vrijdag moeten de kinderen dan een bord en bestek 
meenemen naar school. Wilt u evt. bakjes/schalen e.d. voorzien van de naam van uw 
kind? De kinderen mogen ook een ‘foute’ kersttrui aandoen.  
 
Ouderavond op 23 mei 2023 
Eindelijk kunnen we na deze avond drie jaar te hebben uitgesteld door de 
coronamaatregelen u uitnodigen voor de workshop ouderavond op dinsdag 23 mei 
2023. Noteer deze avond vast in uw agenda. We hebben vier workshops leiders 
uitgenodigd die met u kennis gaan delen over verschillende onderwerpen. De 
sprekers zijn: 
 

• Leonie Kooiman van Kindercoach Drechtsteden komt vertellen over hoe je in 
gesprek kunt gaan met je kind 

• Care for Sexuality foundation komt vertellen over relaties en seksualiteit op 
de basisschool 

• Klaartje Schungel van SocialmediaIMPACT neemt ons mee in de wereld van 
social media, mediawijsheid en cyberpesten 

• Hanneke Poot van praktijk Sirene voor kinderen geeft ons informatie over 
risicovol spelen. 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 

Belangrijke data voor december: 

do 22 december: 
Kerstviering in de klas 19.00 uur 

 

vr 23 december: 
high-tea / middag vrij.  

 

za 24 dec – zo 8 jan: 
Kerstvakantie 

 

Belangrijke data voor januari: 

ma 30 januari:  
Studiedag – kinderen vrij 

 

Belangrijke data voor februari: 

woe 1 feb 
Inschrijven oudergesprekken 

 

ma 13 feb: 
Rapport mee 

 

do 16 feb en ma 20 feb: 
Oudergesprekken 

 

vrij 24 feb: 
Continurooster tot 14.00 gr 5-8  

 

za 25 feb – zo 5 mrt: 
Voorjaarsvakantie 

 



 

Vanuit ons onderwijs 
 
Slimme kleuters  
Soms komt het voor dat kleuters op school komen en blijkt dat ze voorlopen in hun, cognitieve, ontwikkeling. Om 
deze kinderen voldoende uit te dagen en te zorgen dat ze zich op hun niveau door kunnen ontwikkelen, bieden 
we op school een aantal dingen aan.  
Oranjedagen en levelspel.  
De Oranjedagen zijn een gezamenlijk initiatief van de scholen van Scholen van Oranje. Eén keer in de twee weken 
komt Janny den Dopper, gespecialiseerd leerkracht in het werken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
en werkzaam op de Beatrixschool, op school om met een groepje kinderen aan de slag te gaan. De kinderen zijn 
met Janny thematisch bezig met het onderzoeken van allerlei onderwerpen en ze worden uitgedaagd op 
verschillende vlakken. Denk hierbij aan het verkennen van letters en woorden, uitdagende (voorbereidende) 
rekenactiviteiten en creatieve uitdagingen. Ook wordt er aandacht besteed aan het leren leren: wat doe je als het 
even niet lukt?  
Een onderdeel hiervan is ook het levelspel. Levelspel bestaat uit spellen die kinderen uitdagen om creatief en 
probleemoplossend te denken. Tijdens de Oranjedagen krijgen ze de spellen uitgelegd en in de klas kunnen ze 
ermee aan de slag. Ze houden dan ook zelf bij wat ze gedaan hebben en hoe het is gegaan. Dit levelspel is 
overigens ook beschikbaar voor de andere kinderen in de klas. Vaak nemen de kinderen van de Oranjedagen een 
klasgenootje hier dan in mee. Hiermee worden tegelijkertijd de sociale skills gestimuleerd.  
De kinderen voor de Oranjedagen worden aangedragen door de leerkrachten en in overleg met de ib-er 
geselecteerd.  
Breinbrekers  
Sinds dit jaar zijn we begonnen met het programma Breinbrekers. Kinderen die hieraan toe zijn krijgen hierbij een 
drietal verplichte, uitdagende opdrachten per week aangeboden. Ze plannen zelf wanneer ze de opdrachten gaan 
doen en evalueren ook op hun niveau hoe het gegaan is. Onderdeel van deze planning kunnen zijn: levelspel, het 
werkje van de groep, werkbladen, bouwopdrachten enz.   
Grej of the day  
De Grej of the day bieden we aan de hele groep aan. Hierbij krijgen de kinderen een vraag voorgelegd waar ze 
over na kunnen denken en vervolgens wordt later op de dag of de volgende dag hier een presentatie over 
gegeven. Een voorbeeld is: het zegt ‘Tjilp,tjilp’ . Het antwoord is een mus. In de (korte) presentatie wordt dan van 
alles verteld over de mus. Omdat de kinderen van tevoren uitgedaagd worden om het raadsel op te lossen zijn ze 
erg betrokken bij de presentatie.   
Zin van de week  
Tenslotte bieden we regelmatig de Zin van de Week aan. Zoals bekend bieden we bijna iedere week een nieuwe 
letter aan de kleuters aan. Vanuit deze letter kiezen we een woord en met dit woord maken we dan weer een zin. 
Hierbij worden de kinderen die daaraan toe zijn uitgedaagd om bezig te zijn met letters, woorden en zinnen en 
daar ook creatief mee aan de slag te gaan. Vragen als: wat is het eerste woord, de laatste letter, hoeveel woorden 
heeft deze zin, welk woord is het langst, komen dan voorbij. Maar ook: kunnen we van deze woorden ook een 
andere zin maken.   
 
 
 
 
 



Engels   
Vanaf 1986 is het verplicht om Engels te geven in het basisonderwijs. Dit werd vroeger vaak gedaan vanaf groep 
7 of zelfs alleen maar in groep 8. Steeds vaker kiezen scholen ervoor om eerder te beginnen met het vak Engels.   
Op dit moment is er nog geen vastgesteld niveau waar leerlingen aan moeten voldoen aan het einde van de 
basisschool (zoals dat bijvoorbeeld bij rekenen en taal wel is vastgelegd). Wel zijn er kerndoelen waar de 
basisscholen aan moeten voldoen tijdens het geven van Engelse lessen.   
Op de Julianaschool starten we vanaf groep 5 met Engels. We gebruiken hiervoor de methode: Take it Easy. In de 
kerndoelen staat beschreven dat de kinderen een basis mee moeten krijgen van de Engelse taal. Ze moeten een 
aantal woorden kunnen schrijven en informatie kunnen halen uit eenvoudig gesproken of geschreven teksten. 
Ook is het de bedoeling dat ze zich aan het einde van de basisschooltijd uit durven drukken over simpele 
onderwerpen in het Engels.   
Wij proberen hier als leerkrachten aan tegemoet te komen door in de lessen zoveel mogelijk Engels te spreken. 
Kinderen leren op deze manier het beste om de opbouw van zinnen en moeilijkere woorden te 
gebruiken. Kinderen snappen misschien niet alles wat er gezegd wordt, maar door goed te luisteren en te kijken 
krijgen ze voldoende mee om er telkens wat van op te pikken.  
Engels is dus vooral basiskennis opdoen en plezier krijgen in de Engelse taal. In de hogere groepen komt hier heel 
af en toe een klein stukje grammatica bij zoals het vervoegen van belangrijke werkwoorden. Dit is echter niet één 
van de belangrijkste onderdelen. Wel krijgen de kinderen in de groepen 7 en 8 woordjestoetsen aan het einde 
van een blok. Op deze manier wordt hun woordenschat al wel wat uitgebreid, dit kunnen ze op de middelbare 
school al goed gebruiken.  
 
 
Open ochtend 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief de uitnodiging die u aan buren of kennissen kunt geven voor onze  ‘open ochtend’ 
voor nieuwe kleuters op de Scholen van Oranje op vrijdag 27 januari 2023 van 09.00 – 11.00 uur. 
 
 
Warme ontmoetingsplek 
Gemeente Dordrecht wil niet dat inwoners in de kou komen te zitten. Hierom staan de deuren van verschillende 
locaties open als warme ontmoetingsplekken. Alle Dordtenaren zijn van harte welkom. 
De kosten van energie zijn hoog. Voor veel mensen is het duur om hun huis te verwarmen. Zeker als zij veel thuis 
zijn. Daarom zetten meerdere locaties in Dordrecht hun deuren open. Hier kunt u naartoe komen om warm te 
zitten, anderen te ontmoeten of te werken. Zo bespaart u op de energiekosten van uw eigen woning. 
Alle locaties zijn van 15 november 2022 tot en met 31 maart 2023 open van 10.00 uur tot 22.00 uur voor 7 dagen 
in de week.  
In Dubbeldam kunt u terecht bij: 
De Wijnstok 
Dubbelsteynlaan West 70                                              
3319 EM Dordrecht    
T. 06 299 164 09 
Geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00-22.00 uur 
 
 
 



 

 
 
Schoolsport hockey 
Op woensdag 15 en 22 maart wordt schoolsport hockey georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8 in samenwerking 
met DMHC. Dit schoolsportevenement zal plaatsvinden bij het complex van DMHC aan de Schenkeldijk. De 
kinderen zullen wedstrijden tegen elkaar spelen. 
Groep 3/4: knotshockey 
Groep 5/6 gemengd 
Groep 7/8 jongens 
Groep 7/8 meisjes 
De inschrijving is geopend tot 24 januari via de website van de school: www.juliana-school.nl  -  leerlingen - 
schoolsport.  
 
Schoolvoetbal 
Op woensdag 29 maart 5 april 2023 wordt er wederom een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd op 
verschillende Dordtse voetbalvelden. 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich vanaf vandaag tot 27 januari inschrijven voor dit evenement via de 
website van de school: www.juliana-school.nl – leerlingen – schoolsport.  
In de volgende categorieën wordt er gespeeld: 

• Groep 3/4 (jongens, 6 tegen 6) 
• Groep 3/4 (meisjes, 6 tegen 6) 
• Groep 5/6 (jongens, 6 tegen 6) 
• Groep 5/6 (meisjes, 6 tegen 6) 
• Groep 7/8 (jongens, 8 tegen 8) 
• Groep 7/8 (jongens, 8 tegen 8) 

 

Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 10 verschijnt op maandag 9 januari 2023.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  

http://www.juliana-school.nl/
http://www.juliana-school.nl/
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