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Weer op school!
Wat was het fijn om de kinderen deze week weer op school te kunnen
begroeten. Het is best even wennen hier en daar. En dan ligt er ook nog een
pak sneeuw! Maar toch zijn we heel tevreden over hoe alles verloopt. Fijn dat
u als ouders/verzorgers ook uw steun laat blijken. Uiteraard kunt u voor
vragen contact met school opnemen via directie@juliana-school.nl.
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Quarantaine
U weet inmiddels dat, als er bij een kind of leerkracht sprake is van corona, de
hele groep en de leerkracht in quarantaine moeten. Op het moment van
corona bij een van de leerlingen of leerkrachten, nemen wij direct contact op
met de GGD. Zij zullen ons als school en u als ouders aanvullend informeren
over de te nemen stappen. Als een groep in quarantaine moet, dan streven
wij ernaar om binnen 24 uur het online onderwijs op te starten. U begrijpt dat
dit onder voorbehoud is van de gezondheid van de betreffende leerkracht.
Voor de groepen 1 en 2 zal het onderwijsaanbod in een eventuele periode van
quarantaine zich richten op het onderwijs aanbod in Onderbouwd online. Er
zullen geen digitale lessen plaatsvinden bij de kleuters in een periode van
quarantaine. Voor de groepen 3 tot en met 8 is dit wel het geval. In
voorkomende gevallen wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de
gang van zaken.

Belangrijke data voor februari:
ma 15 februari:
Oudergesprekken v.a. 15.30u
di 16 februari:
Oudergesprekken v.a. 15.30u
vr 19 febr:
Continurooster gr 5-8 tot 14.00u
za 20 febr – zo 28 febr:
Voorjaarsvakantie

Belangrijke data voor maart:
ma 8 maart:
GMR-vergadering
ma 22 maart:
MR-vergadering
woe 24 maart:
Juffen- en meestersfeest
ma 29 maart:
GMR-vergadering

Aanpassing thuisblijfbeleid
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan heeft de GGD het
thuisblijfbeleid aangepast: leerlingen die klachten hebben die ‘bij COVID-19
passen’ moeten thuisblijven.
De belangrijkste klachten zijn
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verlies van reuk of smaak en/of
verhoging of koorts boven de 38 graden.
Zieke leerkrachten
Gelukkig gaat het met juf Andrea en meester Henk steeds beter. We hopen
hen na de voorjaarsvakantie weer op school te zien. Vandaag zijn alle
leerlingen die in quarantaine zaten weer op school. Fijn om ook hen weer te
zien. Helaas hebben we niet kunnen voorkomen een groep naar huis te
moeten sturen omdat er geen inval beschikbaar is. Dit is gelukkig maar een
enkele dag geweest.

Continurooster
Vrijdag 19 februari is er voor de groepen 5-8 continurooster tot 14.00 uur. Denkt u eraan een lunchpakket mee
naar school te geven.

Op tijd
Het was afgelopen week weer even wennen aan de schooltijden en ook door de gladheid was op tijd te komen
soms best ingewikkeld. Toch willen we u vragen om aandacht te besteden aan de aanvangstijden van school.
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas zitten, zodat de leerkracht op tijd met de lessen kan beginnen.

De schooltijden tot aanpassing protocol
Groep 1-2 b, 2-3,3,4
ma-di-do
8.20-11.50 uur
13.05-15.05 uur
woe
8.40-12.10 uur
vrij
8.20-11.50

Groep 1-2a
8.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur

Groep 5-6-7
8.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
8.30-12.15
8.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur

Groep 8
8.20-11.50 uur
13.05-15.05 uur
8.20-12.05 uur
8.20-11.50 uur
13.05-15.05 uur

Gymzaal weer open
Na de voorjaarsvakantie zullen de gymlessen weer plaatsvinden in de gymzaal. Uiteraard blijven de groepen ook
in de gymzaal en kleedkamers van elkaar gescheiden.
Het gymrooster is als volgt:
di
14.00 – 15.15 uur
14.00 – 15.15 uur

zaal 1 groep 4
zaal 2 groep 5b

woe

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

do

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

zaal 1 groep 3a en groep 3b
zaal 2 groep 5a
zaal 2 groep 6a

Schoolsporttoernooien gaan niet door
Helaas hebben wij vanuit DordtSport te horen gekregen dat vanwege corona alle schoolsporttoernooien dit
schooljaar niet doorgaan. Wel bekijken we de mogelijkheden om de Koningsspelen in aangepaste vorm door te
laten gaan. Daarover later meer.

Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten voor de Julianaschool
De overblijf van de Julianaschool is op zoek naar overblijfkrachten voor de maandagen, dinsdagen en
donderdagen. Heb je tijd om één of twee vaste dagen per week samen met een andere overblijfkracht de
kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen
kunnen uiteraard kosteloos overblijven.
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt maar wel regelmatig kunt
invallen dan is je hulp ook zeer welkom. Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf.
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van €12,50.
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 12 verschijnt op maandag 8 maart 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

