
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 
17 

Julianaschool 
31 05 2021 

 
Formatie en nationaal programma onderwijs 
Met het team hebben we voor de meivakantie gekeken naar de opbrengsten 
van de eerste helft van het jaar, waarin ook thuisonderwijs is gegeven. We zijn 
overall erg tevreden met de resultaten (op de hoofdvakken) van veel groepen 
en leerlingen en hebben dit ook met de MR gedeeld. Interventies zijn 
opgestart en we zijn erg nieuwsgierig naar de opbrengsten van juni, aangezien 
dit maar een korte periode van onderwijs is en er enkele groepen daarbij ook 
nog in quarantaine hebben gezeten. 
 
In de media heeft u vast vernomen dat er volgend schooljaar extra (tijdelijk 
voor twee jaar) geld beschikbaar komt, dat voortkomt uit het Nationaal 
Programma Onderwijs.  
Dit programma is gericht op het herstel en de ontwikkeling tijdens en na 
corona. Met het team hebben we nagedacht over de inzet van deze gelden en 
we zijn blij met de instemming van de MR om ze nu met u te delen. 
In februari hebben we u geïnformeerd over de twaalf groepen die geformeerd 
gaan worden. Daar komt nu een aanvulling op. In plaats van twee 
kleutergroepen starten we met drie kleutergroepen. Het is fijn voor de 
leerlingen en leerkrachten om hierdoor in kleinere groepen te starten, 
waardoor er meer aandacht aan het individuele kind gegeven kan worden.  
Verder zijn we blij dat volgende schooljaar op iedere leerplein een dag per 
week een collega ambulant is om extra ondersteuning te bieden op het 
leerplein. Dit betekent dat er voor alle leerlingen die dit nodig hebben de 
mogelijkheid is om korte kleine interventies op de hoofvakken, executieve 
functies, sociaal emotioneel leren enz. te geven. 
Afgelopen weken en komende weken is de kunstbrigade in school, zodat de 
leerkrachten kindgesprekken kunnen houden. Volgend scholjaar komt de 
kunstbrigade tweemaal langs om de kinderen een dag lang rondom het 
thema, duurzaamheid en vrijheid lessen kunst, drama, muziek, dans aan te 
bieden. 
Ook op motorisch gebied zullen we deze gelden inzetten. Voor de groepen 3 
t/m 8 is er voor alle groepen gedurende het schooljaar een vakleerkracht gym.  
Ook aan groep 1-2 is gedacht en zij zullen nieuw motorisch materiaal 
aanschaffen voor in het speellokaal, buiten en in de groep. 
Als laatste kunnen we volgende schooljaar nog twee nieuwe laptopkarren 
aanschaffen, waarmee we onze doelen op ICT-onderwijs verder vorm willen 
geven. 
 
 
 
 

Nieuws algemeen 

 

 
 
 

 

Belangrijke data voor juni: 

t/m woe 2 juni: 
Kamp groepen 8 

 

va ma 7 juni: 
Cito Eind afname 

 

ma 28 juni: 
Schoolreis gr 3-7 

 

do-middag 24 juni: 
Studiemiddag, kinderen vrij 

 

Belangrijke data voor juli: 

di 6 juli: 
Wenmiddag 

 

do 8 juli:  
Musical groepen 8 

 

ma 12 juli: 
Rapport mee 

 

woe 14 juli: 
Uitgooien groepen 8  

 

do 15 juli: 
Continurooster gr 1-2a, 1-2b, 2-3c 

 

vr 16 juli 12.00 uur: 
Start Zomervakantie 

 



 

 
 
 
 
 

Nieuwe rekenmethodes 
Het kwaliteitsteam rekenen heeft dit schooljaar, ondanks corona, hard gewerkt om samen met het team te 
onderzoeken wat voor onze school de juiste rekenmethode gaat worden na de zomervakantie. Na instemming 
van de MR en de peiling van de leerlingenraad is gekozen voor de methode ‘Wereld in getallen’. Deze methode 
gaat gebruikt worden voor groep 4 t/m 8. Voor groep 3 is gekozen voor de methode ‘Semsom’. Dit is een specifieke 
rekenmethode speciaal ontwikkeld voor alleen groep 3. Bij de groepen 1-2 zullen we gaan werken ‘Met sprongen 
vooruit’. Dit is een mooie aanvulling op onze methode ‘Onderbouwd’, die we gebruiken bij de kleuters. 
 
WMKPO sociale veiligheid  
Op de website onder het kopje ‘kwalitietsonderzoek’ kunt u de uitkomst vinden van de enquete sociale veiligheid 
die we ieder jaar afnemen. Dit jaar hebben we deze scan tweemaal afgenomen ivm de lockdown. Fijn om te 
merken dat de leerlingen mooie cijfers geven voor veiligeheid en welvbevinden op onze school. Daarnaast zijn er 
geen grote signifcante verschillen waarneembaar in vergelijking met de oktober-afname.  
 
Schoolreis en speeltuin 
Op woensdag 25 juni gaan we met groep 1-2 naar speeltuin victorie en op maandag 28 juni gaan we met de 
groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling.  
 
Pensionering juf Hanneke de Roon 
Zoals eerder is aangekondigd, gaat juf Hanneke de Roon met ingang van het nieuwe schooljaar van haar (pré)-
pensioen genieten. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op donderdag 15 juli zullen we stilstaan 
bij haar afscheid van de Julianaschool. De kinderen van de groepen 1-2a, 1-2b en 2-3c hebben deze dag 
conitinurooster tot 14.00 uur. De kinderen krijgen een picknick aangeboden. Indien u opvang nodig heeft van 
14.00 tot 15.15 uur, kunt u dit laten weten aan de leerkracht.  
 
Kamp 
Vandaag zijn de groepen 8 op kamp gegaan naar Oosterhout. We hopen dat ze het goed hebben met elkaar.   
 

Groepsindeling 
We zijn druk bezig om de formatie rond te krijgen. Zodra dit gelukt is zullen we u informeren. 

 

Personeel gezocht 
Voor onze vier scholen in Dubbeldam en Stadpolders zijn wij voor komend schooljaar op zoek naar 

GROEPSLEERKRACHTEN vanaf 1,5 dag tot en met fulltime 
INTERN BEGELEIDER (2 dagen) 
(minimaal tijdelijk met uitzicht op vast) 
 

Wil jij ook een vaste plek bij Scholen van Oranje, grijp je kans en neem contact op. 



Werken als groepsleerkracht bij Scholen van Oranje betekent: 

 Inzetbaar zijn in minimaal 4 jaargroepen op al onze scholen 
 Werken in een uitdagende en inspirerende leeromgeving 
 Ondersteund worden door deskundige collega’s 
 Deel uitmaken van professionele teams in een lerende organisatie 

  
 
 
Wij zoeken collega’s die: 

 Uit overtuiging kiezen voor het christelijk basisonderwijs 
 Een enthousiaste en onderzoekende werkhouding hebben 
 Zorgdragen voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat 
 Beschikken over goede communicatieve eigenschappen 
 In het bezit zijn van een PABO diploma (of laatste fase LIO) 

  
Wij bieden je een passend arbeidscontract met goede secondaire arbeidsvoorwaarden. 
Is je interesse gewekt, neem dan contact op met Jaap van der Put, directeur-bestuurder, Dubbelsteijnlaan West 
54 te Dordrecht, telefoon 0681289125. Je kunt je sollicitatiebrief voor 11 juni, voorzien van een curriculum vitae 
mailen aan directie@scholenvanoranje.nl. 
 

Zomerschool 
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, crea 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 basisschool zit en dit schooljaar (2020-2021) in groep 3 t/m 7 zat. 

De zomerschool is elk jaar op 6 verschillende locaties in Dordrecht. Je kunt dus altijd terecht op een school 
dichtbij. Zo ontmoet je meteen nieuwe vriendjes uit de buurt. 

De locaties van de Zomerschool 2021 zijn: 
 Sterrenburg           → Het Kristal 
 Stadspolders         → CBS Johan Friso 
 Centrum                → De Wereldwijzer 
 Wielwijk                 → De Albatros 
 Krispijn                   → De Fontein 
 Staart                     → De Wantijschool (Maasstraat) 

 
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 alle locaties vol zijn. 

mailto:directie@scholenvanoranje.nl
https://www.zomerschooldordrecht.nl/assets/uploads/2021/03/Algemene-voorwaarden-ZS-2021.pdf


 

Voor meer informatie of opgeven voor de zomerschool kunt u contact opnemen met onze intern begeleider 
Henriette Blom Hblom@juliana-school.nl. 
 
Volgende Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 18 verschijnt op maandag 14 juni 2021.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
 

mailto:Hblom@juliana-school.nl
mailto:directie@juliana-school.nl

