Nieuws algemeen

Deze

van Boaz
Nieuwsbrief Geboorte
Meester Ronald en zijn vouw Marieke zijn dit weekend ouders geworden van een
zoon: Boaz. Een geboorte is een blijde gebeurtenis, echter is Boaz geboren met 25
weken en zijn er grote zorgen. We leven mee en bidden voor het gezin van meester
16
Ronald. Meester Ronald zal komende weken niet aanwezig zijn.
Julianaschool Zomerfeest groep 1 en 2

16 05 2022
Belangrijke data voor mei:
ma 16 mei:
MR-vergadering
do 19 / vr 20 mei:
Schoolfotograaf
do 26 mei:
Hemelvaartsdag
vr 27 mei:
vrij
Belangrijke data voor juni:
ma 6 juni:
Tweede Pinksterdag – vrij
di 7 juni:
Start cito-eind
vr 10 juni:
Zomerfeest gr 1-2
vr 17 juni:
Studiedag – leerlingen vrij
ma 20 juni:
MR-vergadering
do 30 juni:
Musical groepen 8

Na twee jaar is het eindelijk weer zo ver! We kunnen met de kinderen van groep 1
en 2 naar de speeltuin! In tegenstelling tot wat er in de jaarkalender staat, is dit niet
op 22 juni, maar op vrijdag 10 juni. Tegen die tijd krijgt u van ons meer informatie.
Schoolreis 23 mei
Op maandag 23 mei gaan we met de groepen 3 tot en met 7 op schoolreis naar
Duinrell in Wassenaar. We vertrekken om 9.00 uur en hopen rond 17.15 uur weer
terug op school te zijn. De kinderen hebben een rugzak nodig met een lunchpakket,
tussendoortjes en voldoende drinken. Kinderen nemen geen geld mee. We hebben
er zin in.
Avondvierdaagse
In de krant is aangekondigd dat de Dordtse avondvierdaagse dit jaar definitief niet
door gaat.
Facultatieve oudergesprekken
In juni hebben we facultatieve oudergesprekken. Dit betekent dat u zelf kunt
aangeven of u gebruik maakt van dit gesprek. Ook de leerkracht kan u uitnodigen
mocht dit nodig zijn. De gesprekken vinden plaats na schooltijd in week 25 en 26.
Als u uitgenodigd wilt worden voor een gesprek kunt u dit aangeven door een Parro
bericht te sturen naar de leerkracht.
Juf Sabine terug van verlof
Maandag 30 mei start juf Sabine weer na haar zwangerschapsverlof. Ze zal zich
komende weken bezig houden met ondersteunde taken en invalwerkzaamheden in
verschillende groepen.

Juf Sabine terug van verlof
Maandag 30 mei start juf Sabine weer na haar zwangerschapsverlof. Ze zal zich komende weken bezig houden
met ondersteunde taken en invalwerkzaamheden in verschillende groepen.
Schooltenue
Mocht u nog voor de sporttoernooien een schooltenue nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de OR:
or@juliana-school.nl .
Zomerschool 2022
Wil jij de laatste twee weken van de zomervakantie naar de zomerschool? Voordat je start in het nieuwe
schooljaar krijg je les in allerlei vakken zodat je goed kunt beginnen in het nieuwe jaar. Daarnaast is er genoeg tijd
voor het maken van nieuwe vrienden, creatieve vakken en sporten.
De 9 dagen zomerschool starten elke dag om 08.45 en eindigen om 15.00.
Je kunt naar de Zomerschool als je op een reguliere basisschool zit en dit schooljaar (2022-2023) in groep 3 t/m 7
zat.
De zomerschool zal dit jaar, in tegenstelling tot eerdere jaren, op 1 locatie plaatsvinden. De locatie voor dit jaar
is: de Fontein/ De Mondriaan
Je kunt dit jaar kiezen hoe je naar de Zomerschool toe komt. Je kunt lopend, met de fiets of gebracht worden.
Voor de kinderen voor wie dit te ver is zullen er vanaf 4 verschillende plekken in Dordrecht bussen rijden. Je kunt
bij het aanmelden opgeven of je hier gebruik van wilt maken.
De opstaplocaties voor de bus zijn:
• Parkeergarage Energiehuis
• Eulerlaan bij Basisschool de Sterrenkijker
• Parkeerplaats Visserstuin in Stadspolders
• Volkerakweg bij Basisschool de Regenboog

Om deel te nemen aan de Zomerschool betaal je € 22,50. Je krijgt daarvoor elke dag een lunch, gezond
tussendoortje, een cadeautje en toffe meesters en juffen.
Laat papa en mama de algemene voorwaarden goed doorlezen voor je inschrijft. Let op! De inschrijving sluit op:
11 juni of als het maximaal aantal kinderen is bereikt.

Bericht van Horizon Pleegzorg
Pleegouder worden? U heeft het in zich!
Elk kind verdient het om vanuit een veilig thuis op te groeien en te genieten van het leven. Wilt u voor een korte
tijd betrokken zijn of juist liever voor de lange duur? Heeft u alleen in het weekend tijd of kunt u ook door de
week? Horizon Pleegzorg heet u graag van harte welkom.
Kom naar onze voorlichtingsavond in Dordrecht!
Tijdens onze voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze te maken, te weten te komen of het
pleegouderschap bij u past en kunt u vragen stellen aan een pleegouder uit uw regio.
We zien u graag op: maandag 18 mei 2022 om 20.00 uur in Dordrecht.
De avond vindt plaats op ons kantoor aan de Korte Parallelweg 1 in Dordrecht.
U kunt zich aanmelden via www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/
Voor meer informatie over pleegzorg en voor een kort filmpje van een pleeggezin, ga naar
www.horizonpleegzorg.nl

Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 17 verschijnt op maandag 30 mei 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

