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Afsluiting schooljaar
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Schooljaar 2021-2022 is bijna
voorbij. Er wordt afscheid genomen, verjaardagen die in de vakantie vallen gevierd
en … er wordt opgeruimd. Er hangt een bijzondere sfeer in de school: we hebben
een lange periode van vrij-zijn voor de boeg! Wat is er hard gewerkt door de
kinderen dit jaar! Het is dan ook mooi om in de groepen met elkaar terug te kijken
en te beseffen hoe de kinderen zijn gegroeid; niet alleen in de lengte, maar juist ook
in hun ontwikkeling.
Dat hebben de kinderen natuurlijk in eerste plaats gedaan, maar was nooit gelukt
zonder ons team! Hun inzet was weer top!. Niet alleen de leerkrachten hebben voor
een geslaagd jaar gezorgd, ook een heleboel ouders. De MR en de OR hebben veel
werk verzet, maar ook veel individuele ouders hebben fantastisch geholpen. Heel
erg bedankt daarvoor! We hopen dat we volgend schooljaar ook weer kunnen
rekenen op al deze hulp. We wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie en we
hopen iedereen gezond en uitgerust weer terug te zien op maandag 22 augustus.
Lied 311, de zegen van God
De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.
Belangrijke data schooljaar 2022-2023
De kalender voor volgend schooljaar is in concept klaar. Hierbij ontvangt u vast de
studiedagen waarop uw kind volgend schooljaar een vrije dag heeft.
• woensdag 14 sept voor de startgesprekken voor groep 1-7. Groep 8 heeft school.
• donderdag 6 okt voor de verenigingsstudiedag
• woensdag 2 nov voor verwijzingsgesprekken groep 8. Alleen groep 8 heeft vrij.
• maandag 30 januari voor nascholing
• vrijdag 16 juni voor nascholing
Boaz
Inmiddels is Boaz al meer dan het dubbele van zijn geboortegewicht. De artsen zijn
op dit moment tevreden met de ontwikkeling die Boaz laat zien. Dit geeft
vertrouwen bij meester Ronald en zijn vrouw Marieke. We hopen en bidden dat Boaz
komende weken zich blijft ontwikkelen en dat de meester bij de start van het
schooljaar weer op school mag zijn.

Afscheid van onze Oekraïense leerlingen
De moeder van Matt en Maia (groep 1-2B) heeft aangegeven in de zomervakantie samen met de kinderen terug
te gaan naar Kiev. Ze hopen daar het leven weer op te kunnen pakken. Namens de Rotery hebben we een bon
gekregen om bij boekenwinkel de Giraf wat boeken te mogen aanschaffen. Matt en Maia krijgen deze mee als
herinnering aan groep 1-2b op onze school.
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is weer aardig gevuld. We hebben alle items opgehangen aan een kapstok. De
kapstok zal van dinsdag tot en met donderdag buiten staan bij de hoofdingang, zodat u kunt kijken of er nog iets
van uw kind bij zit.
Wilt u de laatste schooldag goed controleren of uw kind jas en tas bij zich heeft? Dan blijft het in de vakantie niet
op school liggen!
Foto’s in Parro
Ook dit jaar zijn in Parro weer leuke en mooie foto’s geplaatst door de leerkrachten bij de verschillende activiteiten
van de groepen. Wilt u een aantal foto’s van de groep en uw zoon / dochter bewaren als herinnering voor later,
vergeet dan niet deze voor de zomervakantie zelf te downloaden vanuit Parro op uw telefoon of computer.
Het delen van foto’s die gemaakt worden tijdens groepsuitjes van de klas worden soms gedeeld door ouders in
Whatsapp groepen. Dit is niet wenselijk. Foto’s kunt u sturen aan de groepsleerkracht die ze dan via Parro plaatst.
Gezocht: meedenker Scholen van Oranje
Van elke school zoeken we een ouder die mee wil denken over beleid en PR van onze Vereniging waartoe de
school behoort. Het gaat dus om de Julianaschool maar dan als onderdeel van de Scholen van Oranje. Aanmelden
kan via directie@scholenvanoranje.nl Van harte aanbevolen!
Slotfeest
Alle fietsen kunnen geparkeerd worden in de zijstraat naast de school aan de kant van de peuterspeelzaal. U kunt
hier inrijden vanaf de Iepenlaan. Op het schoolplein kunnen geen fietsen geparkeerd worden.
Afscheid groep 8
Op woensdag 6 juli nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen. Ze glijden de school uit en ze zeggen de
klassen gedag met een traktatie van snoep. In het kader van de gezonde schoolontwikkelingen, willen we u
aangeven dat het strooien van snoep dit jaar voor het laatst zal plaatsvinden.
We wensen onze groep 8 leerlingen succes op de volgende school!
Bericht vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool is inmiddels weer twee keer samen gekomen om te
vergaderen. Om de ouders op de hoogte te houden van waar wij ons mee bezig houden, willen we u via de
nieuwsbrief informeren over de onderwerpen die behandeld zijn in de vergaderingen.
We hebben gesproken over de opbrengsten van de doorstroomtoets Dia en de eindtoets voor 2022/2023. Vanaf
schooljaar 2023/2024 verandert de huidige Wet eindtoetsing po in de Wet doorstroomtoetsen po (primair
onderwijs). Deze wet neemt een aantal knelpunten weg in de overgang van het primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs.

Ook hebben we het jaarplan van afgelopen jaar en komend jaar besproken. Net als de beleidsvoornemens. Een
grote wens van het team is om verder geschoold te worden op het aanbod van bewegend leren. Hier is gelukkig
ruimte voor. 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.
We hebben gesproken over de personele bezetting van, met name, groep 8. Dit is op zijn zachtst gezegd een grote
uitdaging. Zowel de directie als het team hebben de afgelopen periode hun uiterste best gedaan om de leerlingen
een volwaardige afronding van hun Juliana-schooltijd te geven.
Ook de uitslag van de vragenlijst van WMK (zowel ingevuld door ouders als door leerlingen) is besproken. Wij als
MR zijn zeer tevreden over de uitslag. Uiteraard wordt er ook kritisch gekeken naar de verbeterpunten. We
hebben er vertrouwen in dat het team hier op een adequate, oplossingsgerichte manier mee aan de slag gaat.
Via deze weg maak ik, Leonie van Pelt-Kooiman, ook graag even gebruik om mijn stokje als MR-lid door te geven
aan Michiel Pennings. De afgelopen zes jaar heb ik met veel plezier in de oudergeleding van de MR gezeten en wil
iedereen bedanken voor het vertrouwen. Ik wens Michiel heel veel succes en plezier met deze mooie taak! Ook
juf Geeske heten we van harte welkom. Zij zal de MR taken van meester Ronald vanuit de leerkrachtengeleding
op zich nemen. Fijn!
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, spreek dan 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)), Sanne Sikkema (moeder van Jonathan (groep 6b), Marit (groep 5) en Kirsten (groep 3), Sofie (groep 1/2a))
of Michiel Pennings (vader van Felice (groep 4) en Lucas (groep 1/2b))
Volgende nieuwbrief
Nieuwsbrief 1 verschijnt op vrijdag 19 augustus 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

