Deze

Nieuws algemeen

Nieuwsbrief Paasvieringen
Met Pasen wordt in veel kerken de nieuwe paaskaars aangestoken. Ook bij onze
vieringen steken we onze gekregen paaskaars aan. Deze kaars laat zien dat God zijn
licht laat schijnen in ons leven.
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Hij opent onze ogen, zodat we kunnen omzien naar elkaar en naar de wereld om ons
Julianaschool heen.
04 04 2022
Belangrijke data voor april:
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
Belangrijke data voor mei:
di 10 mei:
Ouderavond Oranjedagen op de
Beatrixschool
do 19 / vr 20 mei:
Schoolfotograaf

Gebed tijdens de vieringen:
Lieve God,
Soms zijn er momenten
dat we het liefst onze ogen dicht doen.
Als er nare dingen gebeuren,
als we bang zijn of verdrietig.
Kom dan bij ons met uw licht.
Wij bidden u dat we onze ogen durven te openen.
En dat we dan ook mooie dingen zien:
dingen waar we blij van worden,
waar we ons prettig bij voelen.
Wij danken u voor zulke dingen, God.
Amen
Paaslunch
Donderdag 14 april vieren we het Paasfeest op school. Voor de leerlingen wordt er
door de Ouderraad een paaslunch georganiseerd. Alle kinderen nemen die dag hun
eigen bord, beker en bestek mee naar school. Alle groepen zijn om 14.00 uur uit.
Wilt u voor kinderen die een eigen dieet hebben zelf voor een lunchpakket zorgen?
De Paasvieringen vinden plaats in de eigen groepen.
Kindgesprekken
Komende weken zullen gastdocenten van de kunstbrigade lessen dans, toneel of
beeldend geven in elke groep. Het thema van deze periode is ‘vrijheid’. De
leerkrachten zullen op dat moment met alle kinderen individueel in gesprek gaan
over hun ontwikkeling.

Opbrengst Oekraïne
We kijken met veel plezier terug op de cultuurweken en het was goed om zo veel ouders afgelopen vrijdag weer
in de school te mogen ontvangen. Met alle opgezette acties hebben we € 702,20 opgehaald. De cheque zullen we
binnenkort overhandigen aan Dorcas. De groepen 8 krijgen hierbij de gelegenheid om vragen te stellen aan een
hulpverlener die in Oekraïne geweest is. Dank en complimenten aan alle kinderen die met grote inzet betrokken
zijn geweest bij deze actie.
Relaties en seksualiteit
Komende weken zullen in alle groep 3 methodes van relaties en seksualiteit worden uitgeprobeerd. Hierna zullen
we als team een keuze voor een nieuwe methode maken. Waarom geven we lessen relaties en seksualiteit?
Seksuele vorming is sinds eind 2012 verplicht voor het basisonderwijs. Het ministerie van OC&W wil hiermee aan
de ene kant seksuele dwang of grensoverschrijdend gedrag voorkomen, maar ook homonegatief gedrag. En aan
de andere kant respectvol gedrag dan wel seksuele weerbaarheid van leerlingen bevorderen.

Nieuw MR-lid gezocht
Aankomend schooljaar zal Leonie van Pelt-Kooiman de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool
verlaten. Leonie heeft zich 6 jaar met grote gedrevenheid ingezet voor de medezeggenschap en wij zijn haar
daarvoor dankbaar. Met het vertrek van Leonie zijn wij op zoek naar een enthousiaste opvolger.
De MR overlegt ongeveer 5 keer per jaar, in principe op de maandag- of dinsdagavond. Een paar keer per jaar
vindt er onder schooltijd een extra afstemmingsoverleg plaats. De MR bestaat uit 3 leden die het personeel van
school vertegenwoordigen en 3 leden als vertegenwoordiging van alle ouders van school. De MR geeft
instemming/advies over nieuw beleid, denkt mee met de gang van zaken op school en doet voorstellen. Dit
allemaal met het doel om te zorgen dat onze kinderen kunnen leren in een goed en veilig schoolklimaat.
Heb je interesse in het werk van de MR en wil je in de MR een bijdrage leveren aan goed onderwijs op de
Julianaschool, dan horen wij graag van je! Dat kan door een e-mail te sturen naar mr@juliana-school.nl. Je kunt
je kandidaat stellen tot en met maandag 9 mei. Bij meerdere kandidaten wordt een verkiezing uitgeschreven.
Voor vragen kun je contact opnemen via het bovengenoemde e-mailadres of spreek 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)).
Peuterspeelzaal
Binnenkort ontvangen de ouders die een kind op peuterspeelzaal Klein Duimpje hebben een brief dat ouders weer
van harte welkom zijn om via de hoofdentree van de school het kind te brengen. Dit betekent dat de voordeur
om 8.10 open gaat voor ouders met een peuter. De andere leerlingen en ouders zijn vanaf 8.20 welkom. Wilt u
erop letten om niet eerder dan 8.20 naar binnen de te komen.

Schoolvoetbal groepen 5 en 6
Het is woensdagmiddag, 30 maart, eindelijk is het zover, het schoolvoetbaltoernooi 2022 gaat van start. De
jongens en meiden van groep 5/6 worden om 13.30 verwacht bij VV Dubbeldam. Om 14.00 is de eerste wedstrijd
tegen de Sterrekijker, deze winnen ze met gemak met 5-1. Een heerlijke start voor het team en de sfeer zit er dan
ook al goed in. Na twee wedstrijden naar de tegenstanders te hebben gekeken en door RTV Dordrecht te zijn
geïnterviewd, zijn ze om 15.15 weer aan de beurt, nu tegen de Driehoek. Vooraf lijkt dit een lastige wedstrijd te
worden, maar de Julianaschool houdt zich goed staande en wint wederom met 5-1. De laatste wedstrijd is tegen
Het Kristal en jawel, ook deze wordt gewonnen, met 7-1.
De Julianaschool is de groepswinnaar! Wat een prachtige prestatie van het team en hun trainer Bob. Gefeliciteerd
Toppers! Iedereen heeft nu al zin in volgend jaar, dan gaan ze uiteraard voor een finaleplaats.

Kliederkerk (Palm)Pasen
Op zondag 10 april mogen we weer een Kliederkerk houden
in de Beatrixschool. Wat fijn!
Het thema is deze keer ‘(Palm)Pasen’.
We zouden het heel leuk vinden als jullie (weer) komen!
Er is van alles te doen: we gaan op een creatieve manier ervaren wat (Palm)Pasen is. We gaan dit samen
ontdekken, samen vieren en we gaan samen eten.
Iedereen (jong en oud) is van harte welkom op zondag 10 april vanaf 11 uur tot 13 uur. Mocht je eerst Palmpasen
in de kerk vieren, dan mag je uiteraard ook nog wat later aansluiten. Aanmelden hoeft niet, maar mag wel via
kliederkerk@missiedordt.nl
Wil je een keer meehelpen tijdens een Kliederkerk? Heel graag! Extra handen zijn altijd welkom. Stuur ons dan
even een mailtje. Meer weten over kliederkerk? Zie: https://missiedordt.nl/kliederkerk/
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 15 verschijnt op dinsdag 19 april 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

