Nieuws algemeen

Deze

Nieuwsbrief Koningsspelen
Op vrijdag 22 april houden we de Koningsspelen. De kinderen van de bovenbouw
hebben deze dag continurooster en nemen zelf een lunchpakket mee.
De kinderen mogen in rood-wit-blauw-oranje gekleed naar school komen.
15
Om half 9 openen we de Koningsspelen met muziek en dans op het schoolplein. U
van harte welkom om achter het hek dit met ons mee te beleven. Vanaf 9 uur
Julianaschool bent
doen we allerlei activiteiten in en rond de school. De kinderen van de bovenbouw
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hebben ook hun gymschoenen nodig voor een activiteit in de Delta-hal.
Voor de onderbouw duurt de dag tot 12 uur, voor de bovenbouw tot 14.00 uur.
Hierna begint de meivakantie.

Belangrijke data voor april:
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
ma 16 mei:
MR-vergadering
do 19 / vr 20 mei:
Schoolfotograaf
do 26 mei:
Hemelvaartsdag
vr 27 mei:
vrij

Parkeren auto’s op vrijdag 22 april
De parkeerplaatsen aan de zijkant van de school ter hoogte van de kleutergroepen
zijn op vrijdag 22 april afgesloten i.v.m. het longboarden tijdens de koningsspelen.
Wilt u hier rekening mee houden?
Leerlingen- en oudervragenlijst
De uitkomst van de leerlingenvragenlijst staat op de website. U kunt HIER klikken
om direct naar deze uitkomst te gaan.
We zijn heel tevreden dat de leerlingen onze school waarderen met een 8,2.
De oudervragenlijst sloot vorige week. We hopen u in de volgende Nieuwsbrief de
analyse hiervan te kunnen geven.
Leerlingenraad
Vrijdag 8 april hebben we een vergadering van onze leerlingenraad gehad. We
bespraken veel verschillende onderwerpen, zoals de eerste uitkomsten van de
leerlingtevredenheidsvragenlijst. Het was leuk om te zien dat veel kinderen tevreden
zijn over de school en de meesters en juffen. Met elkaar hebben we twee vragen
besproken die de kinderen mee terug nemen naar de klassen en op de volgende
leerlingenraad op terug komen.
Ook hebben we besproken hoe we het uitproberen van de methodes relaties en
seksualiteit vinden en mochten er tips en tops over aangegeven worden.
Tot slot hebben we gesproken over gedrag en hoe we op school omgaan met
ongewenst gedrag.

Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Alle groep 7 leerlingen zijn geslaagd voor hun schriftelijk verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd!
Afname doorstroomtoets groepen 8
Op woensdag 20 en donderdag 21 april maken de leerlingen van de groepen 8 de doorstroomtoets van DIA
(voorheen was dit de eind-cito). Alle kinderen hebben zich ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs.
Mocht de uitkomst positiever uitkomen dan verwacht, is er de mogelijkheid voor heroverweging in overleg met
de ouders. We wensen de leerlingen van de groepen 8 veel succes.
Herdenking momument Moerdijk
Op vrijdag 13 mei gaan de groepen 8 naar de herdenking van de mislukte bombardementen op de Moerdijkbrug.
De ouders van de leerlingen van de groepen 8 krijgen hierover nog nader bericht.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 16 verschijnt op maandag 16 mei 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

