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Voorjaarsvakantie

Juf Sabine en haar man Adriaan zijn op zaterdag 22 januari
trotse ouders geworden van Olivier. Van harte geluk gewenst.
Corona
Op dit moment zien wij een grote toename van besmettingen in school. Misschien
bent u door de wirwar aan regels het overzicht kwijt. Op Quarantaine Check COVID19 | Rijksoverheid.nl kunt u zien tot welke dag uw kind in quarantaine moet blijven
bij een positieve test.
Tot nu toe heeft u via Parro steeds een bericht gekregen als er een kind in de klas
positief getest is. Vanwege de versoepelde regels zullen we dit niet meer doen.
Uiteraard blijft het advies om de gezondheid van uw kind in de gaten te houden en
te testen bij klachten.
Wij begrijpen dat niet iedereen het met alles in Nederland eens is en eigen
gedachte/opvattingen heeft over deze pandemie. Als school volgen wij de richtlijnen
van het RIVM, de GGD en de Rijksoverheid. Wij hopen daarbij op uw begrip.
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de kinderen les te geven of online les te
geven als dit op school niet mogelijk is. Mocht dit niet lukken, dan zien we ons soms
genoodzaakt, de kinderen thuis te houden zonder onderwijs. We hopen dat dit tot
een minimum beperkt kan blijven. Dit geldt ook voor het leveren van afgesproken
ondersteuning van kinderen en groepjes kinderen. Ook dit proberen we zo goed
mogelijk vorm te geven, maar valt zeer regelmatig uit. Het is topsport in een tijd
waarin leerkrachten en ondersteuners soms zelf ook positief testen, thuis moeten
blijven en er geen vervangers zijn. Net zo goed als het voor u topsport is om bij een
quarantaine weer opvang te regelen, uw kind(eren) te ondersteunen bij
thuisonderwijs en ook uw eigen werk nog te blijven doen. Hier zijn we ons van
bewust en we waarderen uw inzet en betrokkenheid.

Nieuwe collega
Vanaf 1 februari is Esther van Burg onze nieuwe zij-instroom collega. Hiervoor heeft juf Esther gewerkt als
muziekdocent en heeft inmiddels het eerste jaar van haar opleiding erop zitten. Het tweede jaar van de zijinstroom opleiding zal ze werkzaam zijn op onze school. Zij zal gaan lesgeven in groep 1-2C op maandag en
dinsdag. Komende weken volgt een inwerkperiode waarna juf Esther steeds meer lessen zelfstandig zal geven.
Verlof juf Milou
Met ingang van a.s. vrijdag zal juf Milou met zwangerschapsverlof gaan. We wensen haar een fijn verlof toe.
Stagiaires
In deze periode wisselen onze Pabo-stagiaires van groep. Julianne Luijten gaat op donderdag stagelopen in groep
1-2A, Esther Stutvoet gaat op donderdag naar groep 3, Celine van Helden gaat op maandag naar groep 7A en
Manuela Stam komt op maandag en dinsdag in groep 1-2B. We wensen onze aankomende collega’s heel veel
succes en plezier toe in de nieuwe groep.
Oudergesprekken 17 en 21 februari voor groep 1 t/m 7
Op deze dagen zijn er 10 minuten gesprekken met de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7. Deze gesprekken
zullen (zonder kinderen) online gevoerd worden.
Op woensdag 2 februari kunt u vanaf 12.30 uur inschrijven voor de oudergesprekken.
Tip: Log vooraf alvast een keer in op het account van uw zoon/dochter. De leerkracht belt u op het ingeschreven
tijdstip op dat account.
Adviesgesprekken groep 8 op 17 en 21 februari
De adviesgesprekken voor groep 8 vinden op dezelfde wijze digitaal plaats als de oudergesprekken van de andere
groepen. Bij deze gesprekken zijn de leerlingen van groep 8 wel aanwezig. Deze gesprekken duren 15 minuten.
De leerkrachten van groep 8 zullen u komende weken nader informeren over het portfolio in ‘Onderwijs
Transparant’. Ook u kunt zich op woensdag 2 februari vanaf 12.30 uur inschrijven.
Gymrooster
Met ingang van woensdag 2 februari wisselen de kinderen van gymdag en gymtijd.
woe: meester Koen

08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.45 uur
10.45 – 11.30 uur
11.30 – 12.15 uur

zaal 1
zaal 1
zaal 1
zaal 1
zaal 1

groep 6a
groep 6b
groep 7a
groep 8a
groep 7b

do: meester Kevin

08.30 – 09.40 uur
09.40 – 10.50 uur
10.50 – 12.00 uur

zaal 2 groep 3 -4
zaal 2 groep 4
zaal 2 groep 5

13.15 – 14.15 uur
14.15 – 15.15 uur

zaal 2 groep 3
zaal 2 groep 8b

Cultuurweken: Uitvindingen & Wetenschappers
Maandag 14 maart t/m vrijdag 1 april staan de cultuurweken op de agenda. Dit jaar hebben het thema
uitvindingen & wetenschappers.
I.v.m. de geldende Corona maatregelen is een grootse opening op het plein met ouders niet mogelijk. Natuurlijk
hebben we voor de leerlingen wel een spetterende opening klaar staan en zal uw kind t.z.t. hopelijk enthousiast
vertellen.
We zijn op zoek naar materialen om mee te recyclen/ te onderzoeken (uit elkaar te halen/vakkundig slopen) en
te knutselen, deze materialen komen dus niet terug. Denk aan oude apparaten zoals pc, radio, laptop, tv etc.
Knutselmateriaal kan divers zijn. Inleveren bij de eigen leerkracht.
Ook zijn we op zoek naar materialen om de school mee te versieren (niet om mee te spelen). Deze materialen
graag voorzien van naam, achternaam, klas van uw kind(eren).
We zoeken spullen binnen de thema's; -ruimte, -robots/elektronica, -laboratorium, -uitvinders. Inleveren kan van
16 feb t/m 18 feb in de personeelskamer.
Lijkt het u leuk om de week na de voorjaarsvakantie te komen helpen versieren op school?
Of vindt u het leuk om te helpen knutselen (dit kan thuis). Geef u dan op bij Anouk Edelkoort aedelkoort@julianaschool.nl.
Indien u thuis wilt knutselen krijgt u de week voor de voorjaarsvakantie, materiaal mee naar huis + de opdracht.
Voor het project zijn we nog op zoek naar conservenblikken. Wilt u deze voor ons gaan sparen en schoon op
school inleveren?
Bericht vanuit de MR
Onlangs 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.
We hebben onderwijs in coronatijd besproken. Het is een intensieve periode voor alle partijen. Iedereen doet zijn
uiterste best om ondanks de huidige maatregelen en adviezen zo goed mogelijk onderwijs te geven.
Het formatievoorstel voor schooljaar 2022-2023 is besproken.
Ook hebben we gesproken over het jaarplan. Onderwerpen als de kindgesprekken, de workshop/informatie
avond voor ouders en de inzet van de leerplein coaches zijn aan bod gekomen.
Er is extra subsidie gekomen voor ‘een gezonde school’. Dit is een subsidie om een methode over relaties en
seksualiteit aan te schaffen. Er wordt op dit moment gekeken naar een passende methode voor onze school.
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, spreek dan gerust één van de MR-leden van de
oudergeleding aan: Lieke Bakker (voorzitter, moeder van Femke (groep 8a), Anouk (groep 5b), Karlijn groep
1/2b)), Leonie van Pelt-Kooiman (moeder van Guusje (groep 7), Pien (groep 5), Boris (groep 3-4)), Sanne Sikkema
(moeder van Jonathan (groep 6b), Marit (groep 5) en Kirsten (groep 3), Sofie (groep 1/2a))

Rapporten
Op maandag 14 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Door de grote hoeveelheid uitval in de
cito-afnameweken kan het zijn dat de cito-uitdraai niet aan het rapport toegevoegd is. Mocht dit bij uw kind het
geval zijn, dan krijgt u van de leerkracht bericht.
De bibliotheek op school
De boekencollectie van de bibliotheek op school wordt elk jaar uitgebreid met nieuwe kinderenboeken. De
kinderen mochten zelf hun boekenwensenlijstje inleveren, zodat het aanbod passend is bij de leesbehoeften van
de kinderen. Ook dit jaar hebben we weer veel mooie boeken mogen toevoegen aan de al uitgebreide collectie
die we hebben. Dank voor de ouders die iedere week aanwezig zijn om de kinderen te helpen bij het uitlenen van
de boeken.
Ouderavond Oranjedagen
Ouders van kinderen die deelnemen aan de Oranjedagen, worden van harte uitgenodigd voor de ouderinformatieavond op dinsdag 10 mei a.s. Aanvankelijk was deze avond gepland in maart, maar vanwege Corona
hebben we moeten besluiten deze avond te verplaatsten. Deze informatieavond voor ouders zal worden
gehouden in de Beatrixschool. Noteert u deze avond vast in uw agenda? Bijzonderheden over aanvang en inhoud
ontvangt u t.z.t. in een aparte uitnodiging.
Ingekomen bericht vanuit PKN de Wijnstok
Kliederkerk
Op zondag 13 februari is er weer Kliederkerk! Ook deze keer hebben we een creatieve invulling gekozen. We
organiseren namelijk een Jozef QR tocht door de wijk Dubbeldam. Doen jullie ook mee? De route is ongeveer 3
km lang, dus je kunt het als gezin lopend doen. Ben je al wat ouder? (11-12 jaar) dan is het ook leuk met een
vriend(in)! Tijdens de QR tocht volg je aan de hand van GPS coördinaten een bepaalde route. Onderweg zie je op
7 locaties een blad met een QR-code, een opdracht, wat weetjes en de coördinaten voor de volgende locatie. Om
mee te doen heb je een telefoon met internet en een QR reader nodig (als app of via de camera van je telefoon).
De startlocatie is de Beatrixschool.
De tocht is beschikbaar op zondag 13 februari vanaf 10:00 uur t/m 17:00 uur. Veel plezier!
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 11 verschijnt op maandag 14 februari 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

