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Informatie meesters- en juffendag 
In deze Nieuwsbrief willen wij u informatie geven over de meesters- en 
juffendag van donderdag 16 juli.  
Wij hebben verschillende activiteiten gepland. Zo willen wij onder andere 
graag weer een buikschuifbaan opzetten, een stormbaan en voor de groepen 
1-2 is er een eigen springkussen. 
Zou u de kinderen van groep 3-7 deze ochtend zwemspullen of een extra set 
droge kleding en een handdoek mee kunnen geven i.v.m. de buikschuifbaan. 
De rest van de ochtend hebben de kinderen een gezellige dag met de juf of 
meester in hun eigen klas. 
 
Zomerschool: opgeven kan nog!  
Ook dit jaar is er weer een zomerschool. Deze zal van 17 t/m 27 augustus 
worden georganiseerd. Meer informatie vindt u op 
www.zomerschooldordrecht.nl. U heeft tot 10 juli om uw kind in te schrijven. 
 
Gym 2020-2021 
Van september tot en met februari krijgen de groepen 3 tot en met 6a op 16 
woensdagen gym onder leiding van meester Thomas van Move Academy. Van 
maart tot en met juli krijgen de groepen 6b tot en met 8 dit. Op de 
overgebleven woensdagen verzorgt de leerkracht de gymles.  
In het halfjaar dat er geen vakdocent voor de groep beschikbaar is, krijgen de 
kinderen gym van de eigen leerkracht op een ander moment in de week.  
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan vanaf komend schooljaar met de fiets 
van en naar de gymzaal. Op de betreffende dag moeten de kinderen een fiets 
bij zich hebben. 
 
Ouderraad 
Binnen de ouderraad zullen er voor het schooljaar 2020/ 2021 enkele 
veranderingen plaats vinden.  Enkele leden hebben besloten om te stoppen 
met hun activiteiten binnen de Ouderraad.  Dit zijn Anouk Blankestijn (moeder 
van Aimeè uit groep 7/8 en Olivier uit groep 5b) en Mirjam van der Laan 
(moeder van Jesse uit groep 5a)  We bedanken Anouk en Mirjam voor hun 
jarenlange inzet om van elke activiteit een feestje te maken.  Na de vakantie 
volgt een oproep voor nieuwe OR-leden.  
 
 

Nieuws algemeen 

 

 
Belangrijke data voor juli: 

ma 6 juli: 
Rapport mee 

 
ma 6 en di 7 juli: 

Musical en afscheid groepen 8 
 

ma 6 juli t/m do 9 juli: 
Facultatieve 10-minuten- 

gesprekken 
 

do 9 juli: 
Wenmoment nieuwe groepen 4-8 

 
woe 15 juli: 

Uitgooien groepen 8 
 

do 16 juli: 
Juffen- en meestersfeest 

 
vr 17 juli: 

Start zomervakantie 12.00 uur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Ieder schooljaar ontvangt u een brief voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt ingezet bij de 
activiteiten die de OR organiseert, bijvoorbeeld de springkussens tijdens de meesters- en juffen dag, de 
kerstviering, musical, afscheid van groep 8, nacht van acht, cultuurweken enz. Helaas heeft nog niet iedereen deze 
vrijwillige bijdrage voldaan. U ontvangt een bericht indien dit nog niet het geval is.  
Volgend schooljaar zal de ouderbijdrage en schoolreis voor groep 3-7  in één bedrag aan u worden gefactureerd.  
 
Oud papier 
De opbrengst van het oud papier in mei was € 317,32. Hartelijk dank aan de lopers 
 

Rots en Water en volgsysteem methode ‘Zien’ 
Afgelopen schooljaar hebben we onderzocht welk volgsysteem op sociaal emotioneel gebied het beste zou 
aansluiten bij de wensen en de behoeften van de school. Vorig jaar hebben we gekozen voor de methode ‘Rots 
en Water’. Het volgsysteem ‘Zien’ sluit aan bij deze methode.  De MR heeft in de laatste vergadering positief 
ingestemd met deze keuze. De teamscholing van komend najaar zal in het teken staan van dit volgsysteem.  
 

Studiedagen schooljaar 2020-2021 
Vooruitlopend op de jaarkalender, die u na de vakantie ontvangt, geven we hierbij alvast de studiedagen aan 
waarop de kinderen vrij zijn:  
Woensdag 16 september groep 1-7:  startgesprekken 
Woensdag 4 november groep 8:  voorlopig adviesgesprekken 
Maandag 16 november groep 1-8: oriëntatie op nieuwe rekenmethode en implementatie methode ‘Zien’ 
Vrijdag 5 februari groep 1-8: scholing over opbrengst gericht werken 
Donderdagmiddag 24 juni groep 1-8: afronding schooljaar en evaluatie opbrengsten 
 
Startgesprekken 
U wordt van harte uitgenodigd om samen met uw zoon of dochter op woensdag 16 september gedurende 15 
minuten een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) aan te gaan. Het doel van dit kennismakingsgesprek is 
het maken van een goede start met elkaar. Dit betekent dat zowel kinderen, ouders als leerkrachten tijdens dit 
gesprek dingen kunnen vragen en vertellen. Kennismaken met elkaar en verwachtingen uitspreken zijn hierbij van 
groot belang. Het gaat erom dat er zo snel mogelijk een vertrouwensband ontstaat, die ten goede komt aan de 
kinderen. Want ook hier geldt: de leerling staat centraal. Ondanks, of misschien juist wel vanwege het laatste kan 
het zijn dat u een stukje van het gesprek zonder uw kind wilt voeren. Dat is natuurlijk altijd mogelijk. In september 
wordt u in de gelegenheid gesteld om via de Parro-app in te tekenen op het tijdstip naar keuze. Deze gesprekken 
vinden plaats op woensdag 16 september. Uw kind(eren) hebben deze dag geen les, zodat ze mee kunnen komen 
naar het gesprek.  
Uitzondering hierop zijn de leerlingen van de groepen 8. Zij hebben deze dag wel les. Deze leerlingen worden 
betrokken bij de verwijzingsgesprekken op woensdag 4 november.  
 
Komend schooljaar is er een informatieavond  voor groep 2/3, 3 en 8. De andere groepen ontvangen in de 
eerste week een informatiebrief over de groep van uw kind(eren).  
 
Halverwege het schooljaar organiseren wij een algemene ouderavond waar een thema centraal staat. 
 



 

Onderwijskundige ontwikkelingen komende schooljaar 
Voor het schooljaar 2020-2021 hebben wij met betrekking tot de onderwijskundige ontwikkeling van onze school 
o.a. de volgende punten opgesteld:  
- Kiezen en implementeren van een nieuwe methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie).  

- Het borgen van de methode ‘Rots en Water’ en implementeren van het volgsysteem ‘Zien’. 

- Onderzoek doen naar een nieuwe methode voor rekenonderwijs. 

- Borgen van doelen en afspraken m.b.t Levelwerk. 

- Scholing over het voeren van startgesprekken en kindgesprekken  
 

Bibliotheek op school 
Op de Julianaschool kunnen we nu al 5 jaar gebruik maken van ‘De Bibliotheek op school’. De kinderen kunnen 
hier bibliotheekboeken lenen om in de klas te lezen. De boekencollectie wordt elk jaar aangevuld met de nieuwste 
informatie-, strip-, prenten- en leesboeken. De kinderen kunnen voor deze aanvulling titels van nieuwe boeken 
aandragen. De collectie is dus echt samengesteld door de kinderen! We zijn blij met  nieuwe aanmeldingen van 
ouders om bilbiotheek- ouder te worden. We danken Gitte Peeters (moeder van Thijn grp 8a), Karin Zeldenrust 
(moeder van Jaïra grp 8a) en Marguérite Veldhuijzen (moeder van Lotte grp 7a) voor hun inzet bij de bibliotheek 
op school. 
 

Bericht vanuit de MR 
30 juni heeft de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool voor de laatste keer dit schooljaar 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 hebben ingestemd met de aanschaf van een nieuw leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociale en 
emotionele ontwikkeling: Zien! Dit leerlingvolgsysteem sluit aan bij Rots & Water en is gekoppeld aan Parnassys. 
· We hebben het jaarplan 2020-2021 besproken. Hierin staan onder andere de onderwijskundige doelen en de 
ontwikkelingen op het personeelsgebied van het komende schooljaar. Eén van de speerpunten is 
teamontwikkeling en nascholing, zodat de leerkrachten extra goed toegerust zijn om hun vak uit te kunnen 
oefenen. Punten van dit schooljaar die door de coronacrisis zijn vooruitgeschoven, zijn meegenomen in het 
nieuwe jaarplan. 
· We hebben een terugkoppeling ontvangen van de gesprekken op directieniveau over de schooltijden na de 
zomervakantie. De MR is blij dat we na de zomervakantie weer terug gaan naar de ‘oude’ schooltijden. We denken 
dat dit voor zowel de leerlingen, leerkrachten als ouders een goede ontwikkeling is. We vertrouwen erop dat 
Lunchlokaal de overblijf na de zomervakantie weer kan organiseren. 
· We zijn geïnformeerd over de begroting 2020. 
· We hebben teruggekeken op het functioneren van de MR in dit schooljaar en vooruit gekeken naar het nieuwe 
schooljaar. De oudergeleding blijft gelijk. Omdat juf Petra de maximale zittingsduur in de personeelsgeleding van 
de MR heeft bereikt, neemt vanaf volgend schooljaar juf Sabine haar plek in. Meester Ronald gaat in plaats van 
juf Petra zitting nemen in de personeelsgeleding van de GMR. We bedanken juf Petra voor haar inzet in de MR en 
GMR! 
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. 
 

Peuteropvang Klein Duimpje  
Heeft u nog geen kennis gemaakt met onze jongste groep binnen de Julianaschool? Dan nodigen wij u graag uit 
om met uw dreumes eens bij peuteropvang Klein Duimpje langs te komen. Bij peuteropvang Klein Duimpje komen 
peuters (van 2 tot 4 jaar) onder professionele begeleiding 2 (of 4 dagdelen na indicatie) heerlijk spelen. 
Peuters komen allereerst om plezier te beleven aan het spelen. De pedagogisch medewerkers helpen de peuter, 
door middel van spel, zich optimaal te ontwikkelen. Zij lokken spelletjes uit en bieden leuke materialen aan die de 
peuter stimuleren en uitdagen. De peuter leert samen spelen, samen ondernemen en vergroot zo, op een speelse 
manier, zijn sociale en communicatieve vaardigheden. 
Op peuteropvang Klein Duimpje werken wij met Uk en Puk: Uk en Puk is een totaalprogramma dat zich richt op 
de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van 
de woordenschat. Daarnaast is er in Uk en Puk aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste 
oriëntatie op rekenen. Via de website van H3O (www.h3o.nl) kunt u nog meer over onze peuteropvang te weten 
komen. Om verzekerd te zijn van een plaats adviseren wij u om uw peuter zo spoedig mogelijk in te schrijven. 
Voor het maken van een afspraak bij peuteropvang Klein Duimpje bereikt u ons via: 
T 078 8905955 E peuteropvangkleinduimpje@h3o.nl 
Met vriendelijke groeten, 
Team Peuteropvang Klein Duimpje 
 

Volgende Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 17 verschijnt op 13 juli 2020.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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