Deze

Nieuws algemeen

schooljaar 2022-2023
Nieuwsbrief Groepsindeling
In het schooljaar 2022-2023 gaan we starten met 12 groepen. Deze groepen worden
als volgt verdeeld:
Groep 1-2A
11
Groep 1-2B
1-2C
Julianaschool Groep
Groep 3

14 02 2022
Belangrijke data voor februari:
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
Belangrijke data voor maart:
ma 14 maart:
Start Cultuurweken
OR-vergadering
di 29 maart:
Theoretisch verkeersexamen gr 7
woe 30 maart:
Juffen- en meestersfeest

Groep 4
Groep 4-5
Groep 5
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b
De huidige groepen 3-7 gaan in de dezelfde samenstelling naar de volgende groep.
Er komt geen instroomgroep. De kinderen die schooljaar 2022-2023 vier jaar gaan
worden stromen in een van de drie kleutergroepen in.
Continurooster vrijdag 25 februari
Vrijdag 25 februari is er voor de groepen 5-8 continurooster tot 14.00 uur. Denkt u
eraan een lunchpakket mee naar school te geven.
Oproep hulpouders cultuurweek
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn er van 14 maart t/m 1 april
de cultuurweken op school. We zijn nog op zoek naar hulp!
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@juliana-school.nl. Indien u thuis wilt knutselen krijgt u
de week voor de voorjaarsvakantie, materiaal mee naar huis + de opdracht.

Wijziging datum schoolhockey
In de nieuwsbrief van 17 januari stond vermeld dat het schoolhockey plaats zal vinden op 16 en 23 maart.
Schoolsport Dordrecht is samen met DMHC tot de conclusie gekomen dat schoolsport hockey
anders georganiseerd gaat worden dan dat op dit moment mogelijk is. Helaas is er besloten om het
schoolhockeytoernooi te annuleren op 16 en 23 maart. Maar niet getreurd, het toernooi wordt verplaatst naar
18 mei en 1 juni. Dit betekent dat de inschrijfdatum verlengd wordt tot 13 april.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 12 verschijnt op maandag 7 maart 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

