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Jantje Beton 
In het najaar van 2019 hebben de kinderen van de groepen 4 tot en met 7 
meegedaan met de actie Jantje Beton. De opbrengst hiervan was voor de 
Julianaschool € 1321,50. Dit geld zal worden besteed aan 
buitenspeelmateriaal en aan de huur van de springkussens voor het slotfeest.  
 
Gevonden voorwerpen 
Na de kerstmusical zijn er nog wat spullen blijven liggen. Mocht u iets missen, 
dan kunt u terecht bij Cora Hageman.  
 
Ouderbijdrage 
Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt, maar we missen nog een flink 
bedrag aan ouderbijdrage. Wilt u in uw administratie nakijken of u deze 
vrijwillige ouderbijdrage al heeft voldaan? Wilt u deze alsnog overmaken, dan 
kan dat op NL54RABO0180597078 tnv Julianaschool o.v.v. ouderbijdrage met 
daarbij de naam en de groep van uw kind. Hartelijk dank. 
 
Voorlees opa’s en oma’s gezocht! 
De Nationale Voorleesdagen komen eraan! Op donderdagmiddag 6 februari 
willen we op school extra aandacht besteden aan het voorlezen. Waarom? 
Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling. Voorlezen nodigt uit tot zelf 
lezen. Voorlezen prikkelt de fantasie. Voorlezen is leuk! Voorgelezen worden 
ook. Een mooie en leuke herinnering voor later. Daarom zijn we op zoek naar 
enthousiaste opa’s en oma’s, die op donderdagmiddag 6 februari tussen 
13:30 en 15:00 uur een half uurtje kunnen vrijmaken om gezellig een verhaal 
voor te lezen in de groepen 1 t/m 6. U kunt zich opgeven door een mail te 
sturen naar or@juliana-school.nl. Wilt u daarbij vermelden van wie u de opa 
of oma bent en in welke groep uw kleinkind zit? Wilt u zich voor maandag 20 
januari aanmelden? Heeft u nog vragen? Mail ons gerust. 
 
Ruilmoment schooltenues  
Op dinsdag 21 januari van 08.30 uur tot 09.00 uur is het mogelijk om het 
schooltenue van uw kind om te ruilen voor een andere maat. De ouderraad 
staat voor u klaar bij het speellokaal.   
 
 
 

 
 
 

Nieuws algemeen 

 

 
 

Belangrijke data voor januari: 

13 t/m 31 januari: 
Afname Cito-Midden 

 

di 21 januari: 
MR-vergadering 

 

vr 31 januari vanaf 12.30 uur: 
Inschrijven voor de 10-

minutengesprekken 
 

Belangrijke data voor februari: 

ma 3 februari: 
Studiemiddag; kinderen vrij 

 

vr 7 februari: 
Rapport mee naar huis 

Sluiting inschrijven 10-minuten 
gesprekken 

 

ma 10 februari 
10-minutengesprekken gr 1-7 

Verwijzingsgesprekken gr 8 
 

do 13 februari 
10-minutengesprekken gr 1-7 

Verwijzingsgesprekken gr 8  
 

17-21 februari: 
Rekenweek 

 



 

Kerstcollecte 
De collecte voor stichting ‘Hartekind’ die na afloop van de kerstviering is gehouden, heeft een opbrengst van 
€660,16. Een mooi bedrag! Hartelijk dank hiervoor.  
 
Nieuwe website 
Wellicht heeft u het al gezien. Alle Scholen van Oranje hebben een frisse nieuwe website. We willen onze website 
graag completer maken met nieuwe foto’s van onze school.  
Wilt u daarom voor 24 januari 2020 in Parro uw privacyvoorkeuren doorgeven ofwel controleren? Dit kunt u doen 
door in de app naar instellingen te gaan en daar bij privacy-voorkeuren per item uw antwoord te geven. Deze 
vraag zullen wij u jaarlijks stellen i.v.m. de privacywetgeving.  
Alvast bedankt voor uw hulp.  
 
Oud papier 
We zijn heel blij dat zes ouders zich hebben aangemeld om het team van ophalers te komen versterken. Hiermee 
zijn we erg geholpen om het rooster sluitend te krijgen.  
Tegelijk stopt een aantal ouders met ophalen. Heel veel dank aan deze ouders voor het ophalen van het oud 
papier in de afgelopen jaren.  
 
Schoolsport Voetbal (groep 3 t/m groep 8) 
Het grootste Dordtse schoolsportevenement met jaarlijks ruim 2000 deelnemers zal dit jaar op de woensdagen 1 
én 8 april 2020 plaatsvinden (uitwijkdatum is 15 april). Bij dit schoolsportevenement voetbal zijn zeven 
voetbalverenigingen gastheer op beide dagen: sc GSC/ODS, EBOH, vv Dubbeldam, Oranje Wit, FC Dordrecht av, 
en vv Wieldrecht. 
De winnaars van de poules van groep 7/8 meisjes en groep 7/8 jongens zullen op woensdag 8 mei op de finaledag 
spelen bij vv Dubbeldam. 
Categorieën: 
– 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 (meisjes 8 tegen 8) 
Inschrijven kan via de website van de Julianaschool onder het kopje ‘Sport’. Inschrijven kan tot en met 10 februari.  
 

Oproep Lunchlokaal 
De overblijf is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Zou je één of twee vaste dagen per week samen met een 
collega kinderen willen begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze, meld je dan alsjeblieft aan. Je eigen 
kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven.  
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt maar wel regelmatig  kunt 
invallen dan kun je je ook aanmelden.  
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong 
anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
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Volgende Nieuwsbrief 

Nieuwsbrief 10 verschijnt op maandag 27 januari 2020.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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