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Veilig Wijs 
Op onze school gaan we aankomende weken relationele en seksuele vorming geven. 
Hiervoor werken we aankomende maanden met lessen uit de methode Veiligwijs. Dit 
is een lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs en 
ontwikkeld door de Care for Sexuality Foundation. U vindt meer informatie over deze 
lesmethode op www.veiligwijs.nl en over de Care for Sexuality Foundation op 
www.careforsexuality.org. 
 
In de methode Veiligwijs staan de waarden respect, liefde, zorg en veiligheid centraal. 
Dit betekent dat informatie over onderwerpen als zelfvertrouwen, vriendschap, 
relaties, lichamelijke en seksuele groei en ontwikkeling, zwangerschap en seksualiteit 
wordt gekoppeld aan één van deze waarden.  
 
Door de aandacht voor thema’s die samenhangen met relaties en seksualiteit willen 
we kinderen helpen veilige keuzes te maken, weerbaar te worden en betrouwbare 
informatie geven. In een tijd waarin zoveel op hen afkomt (denk aan het internet en 
andere media) is het belangrijk te leren herkennen in welke relaties en situaties zij 
veilig zijn.  
 
Jong JGZ 

 
Wijziging aangepaste dienstverlening JGZ op het basisonderwijs: Als JGZ-organisatie 
hebben we te maken met een landelijk tekort aan jeugdartsen en verpleegkundigen 
en extra wettelijke taken zoals de zorg voor vluchtelingen. Om alle kinderen in ons 
werkgebied dezelfde basiszorg te kunnen blijven bieden, werken we sinds mei 2022 
met een aangepaste dienstverlening. 
Hoe ziet onze dienstverlening er vanaf nu uit?  
• In groep 2 krijgen alle leerlingen een aangepast gezondheidsonderzoek 
aangeboden. We meten lengte en gewicht en testen de ogen en het gehoor. Als het 
nodig is doen we extra onderzoek.  
 • We bieden op dit moment geen regulier gezondheidsonderzoek aan leerlingen in 
groep 7, maar bij vragen of zorgen over uw kind kunt u ons altijd benaderen. 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 

Belangrijke data voor maart: 

woe 15 maart:  
Juffen- en meestersfeest 

 

ma 20 maart: 
Start week van de Lentekriebels 

 

di 28 maart: 
Theoretisch verkeersexamen gr 7 

 

woe 29 maart:  
Nationale Rekendag 

 

Belangrijke data voor april: 

do 6 april:  
Paasviering 

Continurooster tot 14.00 uur 
 

vr 7 april en ma 10 april:  
vrij 

 

woe 19 en do 20 april: 
afname DIA groep 8 

 

vr 21 april:  
Koningsspelen 

Continurooster gr 5-8  
 

za 22 apr – zo 7 mei: 
 Meivakantie 

http://www.veiligwijs.nl/
http://www.careforsexuality.org/


 

 
Vanuit ons onderwijs 
Rekenen 
Met sprongen vooruit 
Met sprongen vooruit is een aanvullende rekenmethode, gericht op het automatiseren van rekenstof. Dit doet 
deze methode door veel spelletjes in te zetten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bewegen om het rekenen 
aan den lijve te ervaren. 
Een paar jaar geleden zijn de leerkrachten van groep 3 en 4 naar de cursus van Met sprongen vooruit gegaan, om 
de leerlingen in die groepen extra ondersteuning te kunnen geven bij het automatiseren van de sommen t/m 20. 
In de cursus wordt aandacht besteed aan de opbouw van de leerlijnen (wat doe je eerst en wat komt daarna). 
Ook wordt er aandacht besteed aan de didactiek (hoe leer je de stof aan). 
Vorig schooljaar hebben ook de leerkrachten van groep 1 en 2 de cursus gevolgd. Bij de kleuters wordt er veel 
aandacht gegeven aan tellen en getalbegrip als voorbereiding op groep 3. 
In het komende schooljaar zullen ook de andere groepen de cursus gaan volgen. 
In groep 5 en 6 wordt bijvoorbeeld veel aandacht gegeven aan het automatiseren van vermenigvuldigingen en 
deelsommen, maar ook aan het rekenen met grotere getallen. 
In groep 7 en 8 richt de methode zich voor een groot deel op procenten en breuken. 
 
Wereld in Getallen 
In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5. In deze methode 
wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van rekenstrategieën en begripsvorming. Ook is er ruimte voor het 
automatiseren. 
De methode werkt in blokken van vier weken. 
Elke week staan er twee doelen centraal waar uitgebreid instructie op gegeven wordt. Op maandag doel 1 en 
woensdag doel 2. De andere dagen worden deze doelen verder geoefend. Op vrijdag is er een herhalingsles waarin 
gekeken wordt of de kinderen de stof snappen of dat er nog meer instructie nodig is. De doelen die centraal 
gestaan hebben tijdens dit blok, worden verder ingeoefend tijdens het volgende blok. Een les bestaat dus uit een 
instructie en oefendeel rond een nieuw doel en daarnaast een deel waarin de kinderen zelfstandig oefenen met 
de doelen van het vorige blok. 
Na drie weken is er een herhalings- en toetsweek. In de toets worden de doelen van het vorige blok getoetst. Zo 
wordt meteen gekeken of de stof na langere tijd blijft hangen. 
In de afgelopen anderhalf jaar hebben we als team scholing gehad rondom deze methode, omdat we het 
belangrijk vinden om de methode op de juiste manier te gebruiken. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld scholing 
rondom het gebruik van groepsplannen voor rekenen. 
We hebben gemerkt dat voor de kinderen die al langer met de vorige methode gewerkt hadden, de overstap nog 
wel pittig was. Sommige onderwerpen en strategieën waren daar nog niet aan bod geweest. Daarom hebben we 
ervoor gekozen om de normering aan te passen, om de kinderen niet te demotiveren. De aangepaste normering 
wordt in de komende 3 jaar uit gefaseerd. 
 
Tenues 
Op woensdag 22 maart om half 9 kunt u bij de ouderraad, indien nodig, het schooltenue van uw kind omwisselen 
voor een andere maat. Op dat moment kunt u ook een schooltenue aanschaffen tegen betaling van 25 euro borg. 
Het tenue is nodig bij het meelopen van de avondvierdaagse en bij deelname aan sporttoernooien.  
 



Schoolsport tennis  
Op woensdag 17 mei wordt Schoolsport Tennis georganiseerd in samenwerking met Tennisvereniging C.C., 
Tennisvereniging Dubbeldam en D.L.T.C Dash `35 voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8.  Groep 3/4  krijgt 
diverse clinics, en de groepen 5 t/m 8 spelen wedstrijden.  Let op! Je kan je alleen inschrijven op het volgende 
mailadres: schoolsport@juliana-school.nl  
Vermeld je naam, groep, en met welke sport  je mee wilt doen.  
Je kan je inschrijven t/m zondag 2 april.  
Alvast veel plezier!  
  
Schoolsport veldkorfbal  
Op woensdag 31 mei wordt Schoolsport Veldkorfbal georganiseerd in samenwerking met sc Mevado, Sporting 
Delta, kv Oranje Wit en DeetosSnel voor de groepen 3 t/m 8.  
Let op! Je kan je alleen inschrijven op het volgende mailadres: schoolsport@juliana-school.nl  
Vermeld je naam, groep, en met welke sport  je mee wilt doen.  
Je kan je inschrijven t/m zondag 2 april.  
Alvast veel plezier!  
 
Kliederkerktasjes 
Zondag 26 maart delen we kliederkerk tasjes uit. In het tasje zit een creatief boekje, knutselspullen en lekkers. Je 
kunt als gezin samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Zo beleef je kliederkerk thuis! 
Wil je ook graag een tasje hebben? Mail dan voor dinsdag 21 maart naar kliederkerk@missiedordt.nl. Vermeld 
daarbij je naam en het aantal kinderen. 
Je kunt de tasjes op zondag 26 maart tussen 11:30 uur en 12:00 uur ophalen bij de Beatrixschool. 
Tot dan! 
Team Kliederkerk Dubbeldam en Stadspolders 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 15 verschijnt op maandag 27 maart 2023.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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