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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

Recificatie
In het eerder vrijgegeven vakantieschema voor het komend schooljaar is een
fout geslopen. De voorjaarsvakantie in 2022 is van zaterdag 28 februari 2022
tot en met zondag 7 maart 2022. Op de website is dit inmiddels aangepast.
Dat schema is juist.
Rapporten en gesprekken
Op maandag 8 februari ontvangen de kinderen het rapport. Het rapport geeft
een beeld van het werk van de kinderen van de zomervakantie tot de
kerstvakantie. Voor de bovenbouwkinderen zal het rapport er iets anders
uitzien. Doordat we in de eerste helft van dit schooljaar nieuwe methodes van
de zaakvakken hebben uitgeprobeerd en daardoor uit verschillende
methodes les gegeven is, komt er voor deze vakken geen cijfer op het rapport.
Normaalgesproken vindt u ook een overzicht van de cito-resultaten bij het
rapport. Deze zal deze keer ontbreken. Vanwege de lockdown zijn wij niet in
staat om de cito-toetsen af te nemen. Afhankelijk van de duur van de
lockdown en de richtlijnen vanuit Cito, zullen we besluiten of we op een later
moment de betreffende toetsen nog gaan afnemen.
De oudergesprekken gaan door op 11 en 15 februari. U kunt zich inschrijven
vanaf woensdag 3 februari, 12.30 uur. De gesprekken worden digitaal
gehouden. We bellen op de afgesproken tijd in via Teams, onder het account
van uw kind.
Verwijzingsgesprekken groep 8
Ook de verwijzingsgesprekken van groep 8 gaan door, op dezelfde wijze als de
oudergesprekken van de andere groepen. De leerkrachten van groep 8 zullen
u nader informeren over het portfolio in ‘Onderwijs Transparant’.
Noodopvang
Graag houden we een goed overzicht op welke kinderen er gebruik maken van
de noodopvang. Dit kunt u per mail aangeven via directie@juliana-school.nl.
U kunt dit aangeven tot en met donderdag 4 februari.

Studiedag 5 februari
Op vrijdag 5 februari heeft het team een studiedag, zoals gepland staat in de jaarkalender. Dat betekent dat er
voor die dag geen online lessen zijn en dat er voor de kinderen ook geen werk opgegeven wordt. Afgelopen
november hebben we een studiemoment gehad over “Zien”, het leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele
ontwikkeling. We geven daar nu een vervolg aan. Tevens zullen we een keuze maken welke nieuwe
rekenmethodes we gaan uitproberen de komende tijd. Daarnaast hopen we een planning te kunnen maken voor
als het fysieke onderwijs weer opgestart gaat worden. De onderbouwcollega’s zullen geschoold worden op het
herkennen en verrijken voor de beter lerende kleuter.
Op 5 februari is er ook geen noodopvang. Voor kinderen die op die dag een contract hebben bij SDK is er wel
noodopvang bij de SDK.
Verlof juf Hanneke Koolstra
Met ingang van donderdag 4 februari gaat juf Hanneke Koolstra met bevallingsverlof. De ouders van groep 3
ontvangen een apart bericht over het rapport en de rapportgesprekken van groep 3. Juf Hanneke en juf Brenda
ronden dit samen af.
Juf Leonie zal komende komende tijd al enkele online lessen verzorgen voor de kinderen, zodat de kinderen
kunnen kennismaken met juf Leonie.
Lunchlokaal
De tussen de middag opvang tijdens de lockdown blijft verzorgd worden door Lunchlokaal, net zoals regulier. Dit
betekent, dat de kosten (€ 2,50) voor gebruik hiervan worden doorberekend.
Cultuurweken
De cultuurweken, die gepland staan voor 8 t/m 26 maart, worden verschoven naar het najaar van 2021.
Externe Vertrouwenspersonen Scholen van Oranje
Aan het eind van vorig kalenderjaar hebben we afscheid genomen van Ruth Driesprong, die jarenlang onze
externe vertrouwenspersoon is geweest. Ruth heeft voor de kerstvakantie haar taak overgedragen aan het
echtpaar Christine en Kees Rovers. Beiden hebben al enige jaren ervaring als externe vertrouwenspersoon bij een
andere schoolbestuur. Via het bekende emailadres: vertrouwenspersoon@scholenvanoranje.nl zijn zij te
bereiken. Hieronder hun persoonlijke info.
Christine Rovers, (tel 0653686304) was 40 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, de laatste
jaren gespecialiseerd in het jonge kind en de ouderbegeleiding/gezinstherapie. Voorheen ook een aantal jaren
secretaris van het bestuur van de rechtsvoorganger van stichting H3O, de PCOD en vele jaren secretaris bestuur
van Schippersinternaten en –scholen.
Kees Rovers, (tel 0653589542) was 40 jaar huisarts in Dordrecht en maatschappelijk betrokken in besturen en als
mediator bij de klachtencommissie voor huisartsen.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 10 verschijnt op maandag 1 februari 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

