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Uitslag enquête Oranjedagen 
In december is er een enquête onder de ouders/verzorgers van de leerlingen 
van de Oranjedagen, van groep 3 tot en met 8, gehouden. Dit is gebeurd door 
middel van een brief die meegegeven is aan de leerlingen. De respons was 
hoog. 
De ouders/verzorgers geven aan dat de leerlingen met plezier naar de 
Oranjedagen gaan (98%). 
Daarbij komt het aanbod tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen (86%). 
De informatievoorziening wordt echter als matig ervaren. 63% van de ouders 
geeft aan onvoldoende geïnformeerd te worden. 
De informatievoorziening naar de ouders zal worden aangepast. Er komen vier 
informatiemomenten in het jaar. Daarnaast zal er elke twee jaar een 
informatieavond worden georganiseerd rond februari. 
Sommige ouders hebben de vragen geïnterpreteerd met betrekking tot 
Levelwerk. De evaluatie ging echter alleen over de Oranjedagen, daar 
Levelwerk een onderdeel is van het dagelijks klassenprogramma. De 
aangegeven punten worden echter wel meegenomen naar de scholen. 
Onze hartelijke dank voor de medewerking van alle ouders! 
 
Oud papier 
De opbrengst van het oud papier in april is € 348,60. Dank aan de lopers.  
Een aantal lopers stopt aan het einde van dit schooljaar. Dankbaar zijn we voor 
hun inzet in de afgelopen jaren!  
 
Klassenfoto 
Op vrijdag 3 juli wordt er van elke groep een klassenfoto gemaakt. Deze foto 
kunt u in de Parro-app tegemoet zien.  
 

Nieuws algemeen 

 

 
Belangrijke data voor juli: 

woe 1 juli: 
Studiedag, kinderen zijn vrij 

 
vr 3 juli: 

Klassenfoto 
 

ma 6 juli: 
Rapport mee 

 
ma 6 en di 7 juli: 

Musical en afscheid groep 8 
 

di 7 en do 9 juli: 
Facultatieve 10-minuten- 

gesprekken 15.30 – 18.30 uur 
 

woe 15 juli: 
Uitgooien groep 8 

 
do 16 juli: 

Juffen- en meestersfeest 
 

vr 17 juli: 
Start zomervakantie 12.00 uur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Groepsindeling 2020-2021 
De formatie voor komend schooljaar is rond. U kunt in onderstaand schema zien bij welke juf en/of meester uw 
kind in de klas komt.  
Juf Anouk Edelkoort gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Juf Leonie gaat tot de kerstvakantie alle 
dagen in groep 6a werken. Juf Janine Timmer heten we van harte welkom terug binnen de Scholen van Oranje.  
Juf Deanne en juf Henriette (IB) zijn op school bereikbaar op dinsdag en donderdag. Zij gaan tijdelijk op woensdag 
werken op de Oranje Nassauschool.  
We zijn blij dat we in groep 2-3 alle dagen van de week extra ondersteuning hebben. Juf Sam van Rijswijk en juf 
Michelle de Vogel, studenten van het Da Vinci college, heten we van harte welkom!  
Juf Henriet Veenstra gaat aan de afronding van haar studie aan de Pabo beginnen. Zij zal het hele schooljaar 
aanwezig zijn in groep 5b op dinsdag en woensdag. Ook juf Henriet heten we van harte welkom.  
Naast meester Rob, die extra leerlingenzorg biedt, heeft juf Dianne een aantal woensdagen per maand 
beschikbaar voor leerlingenzorg.  
Meester Thomas van Move Academy zal in de groepen 3 tot en met 8 een half jaar gymlessen geven. Het andere 
half jaar worden de gymlessen verzorgd door de groepsleerkracht.  
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 Pauline Pauline Hanneke R Hanneke R Pauline 

1-2 Jorien Jorien Geeske Geeske Geeske 

2-3 Dianne Dianne Esther Esther Esther 

3 Hanneke K Hanneke K Hanneke K Brenda Brenda 

4 Judith V Petra Petra Judith V Judith V 

5a Henk Henk Cora Henk Henk 

5b Rianne Rianne Rianne Anouk M Anouk M 

6a Anouk E 
Leonie 

Anouk E 
Leonie 

Anouk E 
Leonie 

Leonie Leonie 

6b Milou Janine Janine Milou Milou 

7a Andrea Erik Andrea Andrea Erik 

7b Sabine Sabine Sabine Sabine Sabine 

8a Judith G Judith G Erik  Judith G Judith G 

8b Ronald  Ronald Ronald Ronald Ronald 

 
 
Aangepast advies van het RIVM voor kinderen tot 6 jaar 
Na afstemming met het Outbreak Management Team heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met 
neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar een 
kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een 
volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar 
die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school.  
 
 
 
 



Facultatieve 10-minutengesprekken 
Aan het einde van het schooljaar bieden we u altijd de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind in gesprek 
te gaan, indien u dit wenst. Door de maatregelen van het RIVM die we volgen, kunnen de gesprekken dit jaar niet 
op de reguliere wijze plaatsvinden, maar doen we de gesprekken telefonisch.  
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kunt u zich vanaf vrijdagmiddag 26 juni via Parro inschrijven 
voor een telefonisch gesprek. U wordt dan gebeld door de leerkracht rond het aangegeven tijdstip.  
We houden hiervoor het volgende schema aan: 
Groep 3: maandag 6 juli of donderdag 9 juli 
Groep 4A: maandag 6 juli of woensdag 8 juli 
Groep 4B: dinsdag 7 juli of donderdag 9 juli 
Groep 5A: dinsdag 7 juli of donderdag 9 juli 
Groep 5B: maandag 6 juli of dinsdag 7 juli 
Groep 6A: maandag 6 juli of woensdag 8 juli 
Groep 6B: maandag 6 juli of dinsdag 7 juli 
Groep 7A: maandag 6 juli of woensdag 8 juli 
Groep 7B: donderdag 9 juli  
 
Bericht vanuit de MR 
Onlangs (15 juni) heeft de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool weer vergaderd. 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 zijn in gesprek geweest over de huidige schooltijden en de eventuele toekomstige schooltijden. We 
hebben schriftelijke input van ouders gekregen en deze hebben we meegenomen in het gesprek. Wij 
vinden het belangrijk dat met alle belangen, zowel van leerlingen, leerkrachten als ouders, rekening wordt 
gehouden. Binnenkort volgen er ook gesprekken op directieniveau (vier directeuren van de Scholen van 
Oranje en de directeur-bestuurder), waarvan wij een terugkoppeling ontvangen.  

 De school heeft zelf het digitale thuisonderwijs met elkaar geëvalueerd. Hier kwamen een heleboel 
positieve punten uit naar voren. Ook een aantal punten waaraan een eventuele volgende keer gewerkt 
gaat worden. 

 We hebben het formatie- en het werkverdelingsplan besproken.  

 Het jaarplan is geëvalueerd. Door de coronacrisis zijn verscheidene punten vooruitgeschoven, maar er zijn 
dit jaar ook heel veel punten wel opgepakt. De MR is hier erg blij mee!   

 We zijn akkoord gegaan met de creatieve manier waarop de musical van groep 8 is vormgegeven. Zo kan 
het afscheid gelukkig toch plaatsvinden.  

 Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, spreek dan gerust één van de MR-leden van 
de oudergeleding aan of mail ons: Lieke Bakker (voorzitter, moeder van Femke (groep 6a) en Anouk (groep 
4b)), Leonie van Pelt-Kooiman (moeder van Guusje (groep 5a), Pien (groep 3), Boris (groep 1/2a) en Sanne Sikkema 
(moeder van Jonathan (groep 4b), Marit (groep 3) en Kirsten (groep 1/2b)). Het emailadres is mr@juliana-
school.nl. 
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Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten 
De overblijf van de Julianaschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Zou je één of twee vaste dagen per 
week samen met een collega kinderen willen begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze, meld je dan 
alsjeblieft aan. Je eigen kinderen kunnen uiteraard  kosteloos overblijven. 
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt maar wel regelmatig  kunt 
invallen, dan kun je je ook aanmelden.  
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong: anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
 
Zomerschool 2020 

 
 
Volgende Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 16 verschijnt op 6 juli 2020.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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