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Heropening scholen
Uit de media hebben we vernomen, dat de scholen op maandag 8 februari
weer open mogen. We houden de officiële berichtgeving hierover in de gaten
en we wachten op de richtlijnen die vanuit de overheid verstrekt gaan
worden. Als we meer informatie hebben, zullen we u middels een separate
brief op de hoogte brengen.

01 02 2021

Rapportgesprekken
Zoals in de vorige Nieuwsbrief is aangegeven, gaan de 10minutengesprekken door. De gesprekken worden digitaal gevoerd, via het
Teams account van uw kind. De leerkracht belt in rond de afgesproken tijd.
Vanaf komende woensdag, om ongeveer half één, kunt u zich inschrijven via
Parro.

Belangrijke data voor februari:
vr 5 februari:
Studiedag, geen online les of
thuiswerk
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

Cito-toetsen
Halverwege het jaar nemen wij voor ons leerlingvolgsysteem (LVS) Citotoetsen af. We nemen de toetsen in groep 3 t/m 8 af, nadat de kinderen weer
minimaal twee weken op school zijn. Dat zal dus op zijn vroegst na de
voorjaarsvakantie zijn, maar uiterlijk eind maart. Deze toetsen zijn namelijk
genormeerd om tot eind maart te gebruiken. De uitdraai van het LVS, die
normaal bij het rapport zit volgt op een later moment.
Reminder
Komende vrijdag, 5 februari, is er een studiedag voor het team. Er is op deze
dag geen online les en de kinderen hebben ook geen thuiswerk. Er is ook geen
noodopvang.
Stage
Als de school weer open gaat, zullen enkele stagiaires wisselen van groep.
Jennifer Koster gaat stage lopen in groep 1-2a en Klaas van der Plaats in groep
1-2b.
Henriet Veenstra blijft in groep 5b en zal op korte termijn aan haar LIO gaan
beginnen.

Groepsindeling schooljaar 2021-2022
In het schooljaar 2021-2022 gaan we starten met 12 groepen. Deze groepen worden als volgt verdeeld:
Groep 1-2a
Groep 6a
Groep1-2b
Groep 6b
Groep 3a
Groep 7a
Groep 3-4b
Groep 7b
Groep 4a
Groep 8a
Groep 5
Groep 8b
De huidige groepen gaan in de dezelfde samenstelling naar de volgende groep.
Bericht vanuit de MR
Maandag 25 januari heeft de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool weer vergaderd. Om de ouders
op de hoogte te houden van waar wij ons mee bezig houden, willen we u via de Nieuwsbrief informeren over de
onderwerpen die behandeld zijn in de vergaderingen.
De leden van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de vier scholen van onze
vereniging) hebben ons op de hoogte gebracht van hun lopende zaken. We vinden het als MR erg fijn dat we op
deze manier de lijnen kort kunnen houden.
We hebben overleg gehad met de directie van de Julianschool over onder andere de volgende zaken:
- Onderwijs in coronatijd. Na een tijd van wennen is het team inmiddels goed in staat om via MS Teams les
te geven. Behalve technische uitdagingen, verloopt het onderwijs op afstand goed. De MR is blij met de
verhelderende brief over het thuisonderwijs van directeur bestuurder, die alle ouders onlangs hebben
ontvangen. De leerkrachten hopen de kinderen uiteraard zo snel mogelijk weer te mogen ontvangen op
school. We bedanken het team voor hun inzet en waarderen het dat zij openstaan voor vragen, suggesties
en feedback van ouders.
- Ook hebben we gesproken over de komende rapport- en verwijzingsgesprekken en het inspectiebezoek
dat in december heeft plaatsgevonden. Tijdens de volgende MR-vergadering bespreken we het definitieve
inspectierapport.
- We hebben goedkeuring gegeven aan de formatie en de groepsindeling.
- De nieuwe methodes voor de zaakvakken zijn aan de orde gekomen. De methodes zijn per 1 januari in
gebruik genomen.
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via mail:
mr@juliana-school.nl
Oud papier
De opbrengst van het oud papier in december is € 367,98. Een mooi bedrag! Met dank aan de lopers.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 11 verschijnt op maandag 15 februari 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

