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Belangrijke data voor januari:
ma 24 januari:
MR-vergadering
Belangrijke data voor februari:
woe 2 februari:
Inschrijven oudergesprekken
ma 7 februari
Studiedag – kinderen vrij
ma 14 februari:
Rapport mee naar huis
do 17 februari:
Oudergesprekken
ma 21 februari:
Oudergesprekken
vr 25 februari:
Continurooster gr 5-8
za 26 febr – zo 6 mrt:
Voorjaarsvakantie

Nieuws algemeen
Corona
De eerste schoolweek na de kerstvakantie is goed verlopen. We zijn blij dat we bijna
alle kinderen en leerkrachten op school mochten ontvangen en dat alle groepen alle
dagen les hebben gekregen. We willen u vragen alert te blijven op klachten bij uw
kind.
We blijven u ook vragen uw eigen 'noodplan' te hebben, voor het geval uw kind niet
naar school kan komen. Ook ziekte van een juf of meester kan leiden tot lesuitval,
omdat onze mogelijkheden voor vervanging zeer beperkt zijn.
Thuisonderwijs
Als u of uw kind corona heeft, vragen we u dit direct door te geven aan de
groepsleerkrachten van uw kind. In overleg met u starten we dan met
thuisonderwijs. Vanzelfsprekend alleen als uw kind weinig tot geen klachten heeft.
We hebben een dag de tijd nodig om thuisonderwijs op te starten.
Studiedag
Zoals eerder aangegeven gaat de studiedag komende donderdag niet door en
verwachten we de kinderen op school. Maandag 7 februari is er wel een studiedag
en zijn de kinderen vrij. Wij zullen met het team ons bezig houden met de analyse
van de toetsen.
Toetsen voor het leerlingvolgsysteem
Tussen maandag 17 januari en vrijdag 11 februari worden in de groepen 3 tot en met
8 verschillende cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen meten de vaardigheidsgroei
van uw kind over een langere periode. De behaalde scores worden opgenomen in
het rapport dat uw kind op 14 februari mee naar huis zal krijgen.
Oranjedagen
Met ingang van 1 februari is juf Ankje Wilbrink de nieuwe Oranjedagen leerkracht
voor de groepen 5 en 6. Tot de voorjaarsvakantie zal juf Janny de werkzaamheden
overdragen. Na de voorjaarsvakantie zal juf Janny de werkzaamheden van de
Oranjedagen van de groepen 1 en 2 weer opstarten.

Open week
Ieder jaar geeft Scholen van Oranje ouders van kinderen tot 4 jaar een mooie gelegenheid een kijkje te komen
nemen op onze scholen. We vinden het heel belangrijk persoonlijk kennis te maken met u als ouder en we willen
onze scholen ‘in bedrijf’ aan u kunnen laten zien. Dat is tenslotte de allerbeste manier om een indruk te krijgen
van ons onderwijs, de sfeer op school en tevens kunt u op die manier alle informatie krijgen die voor u van belang
is.
Het organiseren van een ‘Open Dag’’ is vanwege het Coronavirus op dit moment helaas niet mogelijk. Toch is het
maken van een afspraak voor een persoonlijke rondleiding op onze scholen mogelijk.
Dit doen we dit jaar in een ‘Open Week’. Van 14 t/m 18 februari 2022 plannen wij graag een rondleiding met u,
zodat u onze school van binnen kunt bekijken. Vanzelfsprekend organiseren we dit volgens de richtlijnen van het
RIVM.
Op dit moment zijn wij als scholen al druk bezig om een indeling te maken van onze leerlingen voor het komende
cursusjaar (2022-2023). Daarom vragen wij u om uw medewerking:
Heeft u een kind dat binnenkort op één van onze scholen zal worden opgegeven, dan vragen wij u dit zo spoedig
mogelijk te doen. Als u nog geen kind bij ons op school heeft, dan schrijven we pas in na een persoonlijk gesprek
en rondleiding. Een broertje of zusje van een leerling bij ons op school, plaatsen wij zonder een rondleiding vooraf.
Misschien heeft u buren en/of kennissen in onze wijk, van wie u weet dat hun kind wellicht naar één van onze
vier ‘Scholen van Oranje’ gaat. Wij vragen u vriendelijk ook hen van bovenstaande op de hoogte te brengen.
Nationale voorleesdagen
Op de Julianaschool hebben we de traditie om tijdens de nationale voorleesdagen opa’s en oma’s uit te nodigen
om voor te lezen. In verband met de huidige maatregelen kan dit niet doorgaan en zullen de leerkrachten in de
klassen aandacht aan voorlezen besteden.
Inschrijving schoolvoetbal en hockey
De kinderen kunnen zich weer inschrijven voor schoolvoetbal en veldhockey. Deze sportevenementen zullen in
het voorjaar plaatsvinden. Op woensdag 16 en 23 maart staat veldhockey voor de groepen 3 t/m 8 op het
programma. De groepen 3 en 4 spelen knotshockey. De andere groepen veldhockey. Je kan je inschrijven tot 9
februari.
Ook kunnen de kinderen vanaf groep 3 zich inschrijven voor schoolvoetbal. Dit toernooi vindt plaats op 30 maart
of 6 april. Inschrijven kan tot 9 februari.
Inschrijven voor deze sporten kan vanaf nu via onze website www.juliana-school.nl. Klik op leerlingen en dan op
schoolsport en vervolgens op de sport voor het inschrijfformulier.

De gebedsgroep
We leven in een tijd waarin er veel op ons af komt. Al deze positieve
en negatieve punten komen ook af op onze kinderen. Hoe fijn is het
dan om te weten dat we alles in gebed bij onze hemelse Vader mogen
brengen.
Als ouders in de gebedsgroep komen we 1x per 2 weken op
woensdagochtend of vrijdagochtend samen (nu via teams). Tijdens
dit moment bidden we voor de school door punten die leven in gebed
te brengen en te danken voor de dingen waar we dankbaar voor zijn.
Vooraf gaand aan een gebedsmoment wordt er gemaild naar een
klas, deze klas is dan aan de beurt om gebedspunten naar ons te
mailen. De leerkracht staat met de klas stil bij het gebed en
inventariseert deze punten. Deze zullen daarna anoniem naar ons
gemaild worden.
Daarnaast kunt u zelf ook gebedspunten naar ons mailen;
gebedsgroep@juliana-school.nl. Dit kunt u doen wanneer dingen
spelen waarvan u het fijn vindt dat er door ons voor gebeden wordt.
Dit is wellicht iets minder anoniem maar we verzekeren u dat we
vertrouwelijk om zullen gaan met de gebedspunten.
Daarnaast bent u al ouder ook welkom een mee te bidden. Ben je als
ouders nieuw op de Julianaschool of kan je nu makkelijker aansluiten
omdat het ook op vrijdag is, dan nodig ik je uit ook een keer te komen kijken. Heb je interesse spreek ons dan
even aan of stuur ons gerust een berichtje. De eerst volgende gebedsmomenten zijn: woensdag 12 januari en
vrijdag 28 januari.
Namens de gebedsgroep,
Judith Jacobse 06-40996857 (moeder van Daan (gr7) en Levi (gr6),
Suzanne Zijderveld 06-34555477 (moeder van Tobias (gr3-4) en Samuël (gr1-2c)
gebedsgroep@juliana-school.nl
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 10 verschijnt op maandag 31 januari 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

