Nieuws algemeen
Deze

gezocht!
Nieuwsbrief Personeel
Komende week ziet u vacatures verschijnen op sociale media en kranten voor onze
school. Juf Sabine en juf Milou zijn zwanger en uitgerekend in januari en maart. We zijn
dus met grote spoed op zoek naar leerkrachten voor groep 6 en groep 7.
01
Julianaschool Oranjedagen
Het is ons helaas niet gelukt om op dit moment voldoende personeel te vinden voor de

06 09 2021
Belangrijke data voor september:
di 14 september:
Start Jantje Betonactie
woe 15 september:
Startgesprekken
di 21 september:
Startdienst Wijnstok alle groepen
13.30 uur
ma 27 september:
Inleveren Jantje Beton
ma 27 – woe 29 september:
Kamp groepen 8
Belangrijke data voor oktober:
ma 4 – vr 8 oktober:
Geoweek groepen 7-8
woe 6 oktober:
Start Kinderboekenweek
ma 11 oktober:
MR-vergadering
di 12 oktober:
Drempelonderzoek gr 8
vr 15 oktober:
Continurooster gr 5-8 tot 14.00 uur

Oranjedagen. Dit betekent dat de Oranjedagen voor de kinderen van de groepen 1/2
voorlopig komen te vervallen. In de groepen 1/2 zal wel het verrijkend onderwijsaanbod
van Levelspel worden aangeboden. Vanzelfsprekend blijven we op zoek naar een
collega die de vacature bij de Oranjedagen kan gaan vervullen.
De Oranjedagen voor de groepen 3/4 zullen worden verzorgd door Rianne Korporaal,
de groepen 5/6 Oranjedagen worden gegeven door Janny den Dopper en de groepen
7/8 zullen bij de Oranjedagen les krijgen van Tineke van der Ven.
Invalleerkrachten
In geval van ziekte van een juf of meester hebben we een grote uitdaging: er zijn geen
invallers beschikbaar. Praktisch betekent dit dat wij in geval van een zieke collega aan
het team vragen of er iemand is die extra kan werken, we bekijken of we collega's met
ambulante taken in kunnen zetten voor een groep of de groep wordt verdeeld.
Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best de voortgang van de lesdagen alle prioriteit
te geven. Het kan gebeuren dat we, ondanks grondig speurwerk naar een goede
vervanger, geen goede oplossing hebben. In dat geval kunnen we niet anders, dan een
groep thuis te laten. We willen u adviseren serieus rekening te houden met deze
mogelijkheid. Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt u invallen? Laat het ons weten
op welke dagen u beschikbaar bent.
Startdienst 21 september
Door Corona zijn ook het afgelopen jaar de gebruikelijke vieringen op onze school niet
doorgegaan. We vinden het fijn dat we aan het begin van dit nieuwe schooljaar wel bij
elkaar kunnen komen om Gods zegen te vragen over dit jaar.
De viering vindt dinsdag 21 september a.s. plaats in het kerkgebouw aan de
Dubbelsteynlaan-West (De Wijnstok). Alle groepen zullen betrokken worden bij de
voorbereidingen. Praktische informatie over tijden e.d. volgt in de volgende
nieuwsbrief.
In verband met de huidige maatregelen mogen er helaas geen ouders aanwezig zijn bij
deze dienst.

Agendagebruik in groep 7-8
Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 is een agenda aangeschaft, zodat zij zelf het huiswerk hierin kunnen
(leren) schrijven. Daarnaast kan het voor sommige kinderen een handig hulpmiddel zijn om te leren plannen.
Jantje Beton
Op dinsdag 14 september start de Jantje Beton actie voor de kinderen van de groepen 4 tot en met 7. De lootjes
worden op school uitgedeeld, zodat de kinderen meteen aan de slag kunnen. De actie loopt tot maandag 27
september. Op 27 september moeten de boekjes weer worden ingeleverd, ongeacht het aantal lootjes dat
verkocht is. Een deel van de opbrengst is voor de school, dus we hopen dat er zo veel mogelijk lootjes verkocht
worden.
Schoolsporten
Jaarlijks organiseert Dordtsport verschillende sporttoernooien voor de leerlingen uit het basisonderwijs. Het is
altijd een hele klus om alles rond de sporttoernooien goed te regelen. We zijn op zoek naar een ouder die ons
hierbij wil helpen. De sportcommissie zorgt er o.a. voor dat er in de nieuwsbrief een stukje komt te staan over het
volgende sporttoernooi en zorgt er tevens voor dat alle teams op tijd worden ingeschreven.
Lijkt het u leuk om ons te helpen met het organiseren van de schoolsporten meldt u zich dan aan bij meester de
Jager.
Geen rommel in je trommel
U ontvangt deze week de brochure “Geen rommel in je trommel’. ‘Geen rommel in je trommel’ is ontwikkeld
door GGDzhz voor de hele regio, in samenwerking met het Voedingscentrum, Jong JGZ, JOGG Zuid-Holland Zuid
en GGD West-Brabant. Het doel is ouders te inspireren om hun kinderen een gezonde lunch en pauzehap mee te
geven naar school. Of om thuis gezond te lunchen. Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun
vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school. De brochure staat ook online
op www.ggdzhz.nl/projecten-en-programmas/jogg.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2 verschijnt op maandag 20 september 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

