Nieuws algemeen

Deze

Update Boaz
Boaz, de zoon van meester Ronald, is op dit moment stabiel en daar zijn we dankbaar
voor. We vieren samen de mijlpalen die Boaz mag meemaken. Helaas blijven er
momenten waarbij de kwetsbaarheid zorgen geeft.

Nieuwsbrief
Afscheid ouders ouderraad
Dit jaar nemen Linda Litooij, Wendy Jansen en Ilona Hofland afscheid van de OR. We
18
bedanken deze ouders voor hun inzet bij alle activiteiten waarvoor zij zich hebben
Hun plaatsen worden ingenomen door Geertje vd Weerdhof en Nadia vd
Julianaschool ingezet.
Griend.
13 06 2022
Belangrijke data voor juni:
vr 17 juni:
Studiedag – leerlingen vrij
ma 20 juni:
MR-vergadering
do 30 juni:
Musical groepen 8
Belangrijke data voor juli:
vr 1 juli:
Slotfeest
ma 4 juli:
Rapport mee naar huis
woe 6 juli:
Uitgooien groepen 8
vr 8 juli:
Start Zomervakantie 12.00 uur

MR verkiezingen
Afgelopen week heeft u kunnen stemmen op een van de kandidaten voor de MR.
Michiel Pennings heeft met meerderheid van stemmen de verkiezingen gewonnen
en zal komend schooljaar de ouders vertegenwoordigen binnen de MR. Hij neemt
de plaats van Leonie Kooiman, die we ook bedanken voor het werk en bijdrage aan
de MR.
Kleuterindeling
Vandaag is de kleuterindeling voor volgend schooljaar verstuurd. Alle kinderen die
voor de herfstvakantie vier jaar worden starten gelijk na de zomervakantie.
De wenmiddag voor groep 1-2b en 1-2c vindt plaats op maandagmiddag 27 juni. De
wenmiddag voor groep 1-2a is op donderdagmiddag 30 juni. Alle nieuw instromende
leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Schoonmaak kleutergroepen
Het schooljaar loopt alweer naar het einde. We hebben het hele jaar met veel plezier
gebruik gemaakt van alle kleutermaterialen en deze zijn dan ook wel aan een
schoonmaakbeurt toe. Helpt u mee?
Alle ouders vragen we om op maandag 20 juni (of een dag in deze week), een tas
met speelgoed mee naar huis te nemen en daar schoon te maken.
Daarnaast hebben we, liefst in deze week, mensen nodig die op school kunnen
schoonmaken: de grote materialen, de hoeken en het speellokaal.
Binnenkort kunt u van de leerkracht van uw groep een parrobericht verwachten
waarna u zich op kunt geven.
Helpt u mee? Vele handen maken licht werk!
Alvast bedankt en hartelijke groet van alle juffen van de groepen 1 en 2

Beleidsvoornemens schooljaar 2022-2023
Afgelopen jaar zijn we gestart met het werken met kwaliteitsteams. Op onze school hebben alle collega’s naast
hun lesgeven taak ook zitting in teams en commissies. Er is een kwaliteitsteam voor gedrag, taal/lezen, rekenen,
bewegingsonderwijs, ict en cultuur.
Iedere team stelt doelen voor zijn eigen vakgebied.
Taal/lezen: begeleiden van de implementatie van de nieuwe leesmethode Atlantis; komende jaar is het laatste
jaar dat we werken met taalverhaal.nu. We gaan ons oriënteren op een nieuw taalmethode.
Rekenen: na de implementatie van wereld in getallen 5 gaan we aan de slag met differentiatie en formatief
evalueren binnen ons rekenonderwijs. In de lagere groepen hebben we ons geschoold op Spongen vooruit en
willen we dit effectiever gaan inzetten.
Bewegingsonderwijs: Komend schooljaar zullen we geen gebruik meer maken van een vakdocent van Move
Academy. Alle collega’s geven, als ze bevoegd zijn, zelf de gymlessen. Deze werkgroep gaat het bewegend leren
gedurende de dag en het bewegingsonderwijs op onze school verder vormgeven in een beleidsplan.
Cultuur: Dit kwaliteitsteam is verantwoordelijk voor het cultuurproject en de vakken die hiermee samen hangen.
Hun doel is om cultuuronderwijs in de school vorm te geven.
Gedrag: Dit kwaliteitsteam richt zich voornamelijk op de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Zij
onderzoeken de doorgaande lijn in onze kindgesprekken, volgen de Rots en Water lessen en begeleiden ons bij
de invoering en analyse van de methode ‘Zien’. Maar ook de begeleiding van Levelwerk hoort bij deze werkgroep.
ICT: Dit kwaltiteitsteam draagt zorgt voor de ict-ontwikkeling in de school. We hebben de ambitie om over 4 jaar
alle doelen van digitale geletterdheid behaald te hebben. Zij gaan een methode onderzoeken of we hiermee vorm
kunnen geven aan deze doelen. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de hardware en invoering van digitale
leermiddelen.
Naast deze beleidsvoornemens van de kwaltiteitsteams krijgen we ondersteuning bij onze zoektocht naar aanbod
en begeleiding van de beter lerende jonge leerling. Ook zullen we extern begeleid worden bij het verder
vormgeven en uitvoeren van onze groepsplannen rekenen. Dit is een vervolg op de studiedag analyseren van
rekenresultaten van afgelopen februari.
Een grote wens van het team is om verder geschoold te worden op het aanbod van bewegend leren. Diverse
onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten.
Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt
bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Hiervoor zullen wij twee studiemomenten gebruiken komende
schooljaar.
Wen/wisselmiddag
Aan het einde van het schooljaar gaan alle groepen altijd even een uurtje wennen in het nieuwe klaslokaal en bij
de nieuwe leerkracht(en). Voor de groepen 3-7 van volgend schooljaar is dit op maandagmiddag 4 juli. Voor de
aankomende groep 8 leerlingen is dit uurtje op donderdagmiddag 7 juli.
Uitslag WMK (ouder-enquête)
Op onze website vindt u de uitslag en analyse van de enquête, die we enige tijd geleden afgenomen hebben.
Hartelijk dank voor het invullen! We zijn blij met deze uitslag, maar er valt altijd wel te verbeteren en daar zullen
we ons natuurlijk voor in blijven zetten.

Slotfeest 1 juli
Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor het slotfeest meegeven. Denkt u eraan om het briefje in te leveren bij
de leerkrachten?
Groepsindeling
Maandag 20 juni volgt een extra nieuwsbrief met daarin de lokaalindeling en de namen van de collega’s.
Lunchlokaal is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de Julianaschool
De overblijf van de Julianaschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of twee vaste dagen
per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in hun
middagpauze van 12.00 tot 13.05, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard kosteloos
overblijven. Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf. Voor iedere gedraaide
overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator,
Anna Neisingh.
anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760.
Bericht van de Kliederkerk
Zondag 19 juni is er weer een nieuwe Kliederkerk in de Beatrixschool in Dubbeldam. Neem deze vaderdag gezellig
je vader en/of opa mee! Je moeder en oma mogen uiteraard ook meekomen, net als je vriendjes of
vriendinnetjes. Iedereen is welkom!
Het thema van deze keer is "Geen woorden, maar daden".
Komen jullie met ons samen ontdekken, samen vieren en samen eten?
Je bent welkom van 11.00 tot 13.00 uur.
Graag tot dan!
Bericht van Amazing
Al 10 jaar lang mogen we bij Amazing kinderen, tieners en jongeren trainen in zang, dans en theater. Amazing
vertelt door middel van zang, dans en theater over Gods liefde en wil anderen bemoedigen. Amazing wil een
veilige haven zijn waar kinderen mogen groeien in hun talenten en hun geloof. Dit heeft een olievlekwerking naar
de gezinnen en kerkelijke gemeenten. Maar Amazing is zoveel meer dan dat. Nieuwsgierig geworden? Bij het
jubileumconcert kun je het allemaal ontdekken. Tijd om dankbaar terug te kijken op al die rijk gezegende jaren en
God de eer te geven met een jubileumconcert waaraan alle groepen van Amazing zullen deelnemen. Daarnaast
zal de nieuwe kids-cd Windkracht 10 gepresenteerd worden met nieuwe liedjes van Gert-Jan & Hanneke Scherff.
Vier je het feest met ons mee op zaterdag 25 juni om 19.00 uur in Jozua Dordrecht? Vergeet je paraplu niet mee
te nemen...
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 18a verschijnt op maandag 20 juni 2022 en nieuwsbrief 19 op maandag 27 juni 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

