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Belangrijke data voor maart:
di 29 maart:
Theoretisch verkeersexamen gr 7
woe 30 maart:
Juffen- en meestersfeest
Belangrijke data voor april:
vr 1 april:
Afsluiting cultuurweken
ma 4 april:
MR-vergadering
do 14 april:
Paasviering
Continurooster tot 14.00 uur
vr 15 april:
Goede Vrijdag – vrijdag
ma 18 april:
Tweede Paasdag: vrij
woe 20 en do 21 april:
DIA-toets groep 8
vr 22 april:
Koningsspelen
Continurooster gr 5-8 tot 14.00 uur
za 23 apr – zo 8 mei
Meivakantie

Op 10 maart is Vief geboren. Een dochter voor het gezin van juf Milou. Van harte
geluk gewenst.
Verdrietig nieuws
Vorige week ontvingen wij het bericht dat onze oud-collega Diane Kersbergen is
overleden. Diane heeft op onze school altijd met grote inzet en liefde bij de kleuters
gewerkt. Vijf jaar geleden heeft ze afscheid van school genomen. Enkele kinderen
uit de bovenbouw hebben haar nog als juf gehad.
Gewijzigd testbeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per
week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten
een (zelf)test te doen. We delen geen testen meer uit. Mocht u een test nodig
hebben kunt u dit aan de leerkracht laten weten.
Een CO-2 meter in ieder lokaal
Het ministerie van OCW heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een
CO-2 meter. Op de Julianaschool heeft iedere groep een CO-2 meter, zodat
onderwijspersoneel weet wanneer te handelen om beter te ventileren.
Avondvierdaagse
We hebben bericht ontvangen van de wandelvereniging “WIK” dat zij stoppen met
de organisatie van de avondvierdaagse. Nobels brood is voornemens de
avondvierdaagse te willen organiseren van 7 t/m 10 juni. We zullen u informeren als
we meer weten.

Oudertevredenheid
Iedere 4 jaar doet onze school onderzoek naar de tevredenheid onder personeel, leerlingen (groep 6 t/m 8) en
ouders. In de komende weken zullen wij deze onderzoeken weer gaan uitvoeren. Vandaag ontvangen alle
ouders/verzorgers een mail met een link naar een vragenlijst en een unieke inlogcode. Uw reactie wordt anoniem
verwerkt. U kunt reageren tot vrijdag 1 april. In diezelfde periode laten wij de leerlingen van groep 6 t/m 8 op
school ook een vragenlijst invullen. Later dit schooljaar delen wij met u de uitslagen en onze analyses. Alvast
bedankt voor uw medewerking.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op donderdag 19 en vrijdag 20 mei op school.
Juffen en meestersfeest
Op woensdag 30 maart vieren wij het juffen- en meesterfeest. De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Voor eten drinken wordt gezorgd.
Versierouders
Hartelijk dank aan alle knutsel- en versierouders. De school ziet er weer gezellig uit in het thema van de
cultuurweken ‘Uitvinders en Wetenschap’.
Afsluiting cultuurweken
Op vrijdag 1 april bent u van 11.30-12.15 van harte welkom om samen met uw kind door de school een kijkje te
nemen naar alle uitvindingen en projectonderdelen van onze cultuurweken ‘uitvinders en wetenschap’.
Tijdens deze afsluiting staan leerlinegn van groep 7 en 8 klaar met een zelfgemaakte lekkers. Dit lekker is te koop
voor €0,50 per stuk. U kunt alleen gepast betalen, we hebben geen wisselgeld. De opbrengst gaat net zoals de
opbrengst van de flessenactie naar de vluchtingen uit de Oekraine.
Schooltenue aanschaffen of ruilen
De schoolsporten zijn weer opgestart en de schooltenues zijn uit de kast gehaald. Misschien is het inmiddels wel
aan de te kleine kant. Op vrijdag 25 maart van 8.30-9.00 uur kunt u boven in de personeelskamer het tenue ruilen
voor een grotere maat. Ook kunt u tegen betaling van €25,- borg deze ochtend nog een tenue aanschaffen. Voor
meelopen met de avondvierdaagse is ook een tenue nodig.
Schoolsport tennis
Op woensdag 11 mei wordt schoolsport tennis georganiseerd in samenwerking met de tennisverenigingen C.C,
T.C Dubbeldam en D.L.T.C. Dash`35. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven via de
website.
De groepen 3 en 4 krijgen een clinic, en de groepen 5 t/m 8 spelen individuele wedstrijden.
Inschrijven kan t/m vrijdag 15 april
-juliana-school.nl
-leerlingen
-schoolsport
-Klik op tennis

Schoolsport veldkorfbal
Op woensdag 18 mei wordt schoolsport veldkorfbal georganiseerd in samenwerking met
de korfbalverenigingen Movado, Sporting Delta, Oranje Wit en Deetos Snel. De winnaars van de poules spelen op
woensdag 1 juni de finalewedstrijden bij Movado.
De kinderen vanaf groep 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven via de website.
De groepen 3/4 (gemengd) spelen in viertallen
De groepen 5/6 (gemengd) spelen in viertallen
De groepen 7/8 (gemengd) spelen in achttallen
Inschrijven kan t/m vrijdag 15 april
-juliana-school.nl
-leerlingen
-schoolsport
-klik op veldkorfbal
Muziekcursus voor groep 3 t/m 8
Bijgevoegd bij de nieuwsbrief ontvangt u een folder van muziekschool ‘Spotlight”. Zij bieden komende weken na
schooltijd op dinsdag of woensdag op de Julianscghool een basiscusrus muziek aan. Indien uw zoon/dochter hier
gebruik van wilt maken kunt u zelf contact opnemen met de muziekschool.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 14 verschijnt op maandag 4 april 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

