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Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Trefwoord
- 26 oktober t/m 13 november: Strijden
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen.
Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan met
conflicten. Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9).
- 16 november t/m 4 december: Aanpassen
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen
aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.
Bijbel: Ruth (Ruth).
10-minuten gesprekken
Aanstaande maandag en dinsdag zijn de 10-minuten
gesprekken. U heeft zich daar al voor op kunnen geven.
Voor groep 3 geldt dat de tweede dag niet op dinsdag 3
november, maar op dinsdag 10 november plaatsvindt.
We herinneren u hierbij aan de coronamaatregelen die we
voor deze gesprekken hanteren:
- We vragen u om 1½ meter afstand te houden van
andere ouders en de leerkrachten.
- We gebruiken alleen de hoofdingang. Wilt u bij
binnenkomst uw handen schoonmaken bij de daarvoor
bestemde zuilen?
- In tegenstelling tot andere 10-minuten gesprekken
schenken we, vanwege de hygiëne en de mogelijke
groepsvorming, geen koffie/thee.
- We sluiten aan bij het mondkapje-advies, wat
toegepast wordt op het voortgezet onderwijs. We
adviseren u dus om in de gangen, waar u andere
ouders tegen kunt komen, een mondkapje te dragen.
- Er worden, om extra drukte te voorkomen, geen
leerlingen uit de bovenbouw uitgenodigd bij de
gesprekken.
We rekenen op uw samenwerking en begrip.
Nieuwe leerling
Volgende week start Jaylano Ester in groep 1B. Van harte
welkom Jaylano en veel plezier toegewenst op onze school!

Agenda
02, 03 en 10-11:
10-minuten gesprekken
16-11:
Ouderraadvergadering
04-12:
Sinterklaasviering

Herinnering ouderbijdrage
Eerder deze maand heeft u de brief voor de ouderbijdrage
ontvangen.
Hieronder kunt u een kleine passage uit de brief terugvinden.
De minimale ouderbijdrage is €17,50 per leerling. Het hogere
tarief, waar u voor kunt kiezen, is €25,00.
Daarvan kunnen we nog meer activiteiten bekostigen. Wij zijn
blij met uw (financiële) steun!
Voor het schooljaar 2020-2021 verzoeken wij u de
ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer
NL89 ABNA 0643912991 t.n.v. Ouderraad Julianaschool.
Dit onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de
groep waarin ze zitten.
Schoolfruit
In week 46 (9 nov t/m 13 nov) starten de groente- en
fruitleveringen. De leveringen lopen t/m week 15 (12 t/m 16
april). Wekelijks zullen de kinderen op woensdag, donderdag
en vrijdag fruit krijgen. We melden iedere week wat voor fruit
dat is, zodat u hier rekening mee kunt houden.
De ouders, die zich hebben opgegeven om te helpen, krijgen
hier binnenkort meer bericht over. Meester Hans coördineert
dit. Als u zich nog op wilt geven, dan kan dat ook via hem.
Sint Maarten
Er is een landelijk discussie gaande over het wel- of niet langs
de deuren gaan bij Sint Maarten op 11 november. Dit in
verband met de corona-veiligheidseisen.
Als school willen we hier geen standpunt over innemen. We
laten deze keuze bij de ouders zelf en willen ouders niet in
een lastige positie brengen door kinderen een lampion vanuit
de school mee te geven. We maken derhalve ook geen
lampion met de kinderen dit schooljaar.
We bekijken wel of er alternatieven zijn, waarmee we op een
andere wijze aandacht kunnen besteden aan Sint Maarten.
Aandacht voor het aspect: “samen delen en zorg dragen voor
de ander”.
De bovenstaande keuze is in overleg met de MR gemaakt.

Ouders van Waarde
https://www.ouders.net
/ouders/

Einde van oud papier - inzameling
Jarenlang hebben we op de beide scholen extra financiële
middelen gehad vanwege het ophalen van het oud-papier.
Deze middelen konden we inzetten voor extra leuke
activiteiten voor de kinderen.
Zoals u misschien in de media heeft gelezen of gezien is het
vanaf 2021 niet meer rendabel om oud-papier te gaan
ophalen. Het zal waarschijnlijk zelfs extra kosten met zich
meebrengen.
Tot onze grote spijt zullen we dan ook gaan stoppen met het
inzamelen van het oud-papier. De laatste inzameling door de
ouders van school zal op donderdag 26 november zijn.
We maken nog wel gebruik van de beëindigingsregeling van
de Gemeente SWF, waarmee we in de komende drie jaren
nog een financiële compensatie krijgen.
We willen alle vrijwillige ouders van de afgelopen jaren heel
erg bedanken voor hun grote inzet! Zonder hen was het niet
mogelijk geweest.

Verjaardagen in
november

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan de kinderen van groep 7 en 8 in het
zonnetje!
Zij hebben namelijk geweldig hun best gedaan bij de verkoop
van de Kinderpostzegels. Reuze bedankt groep 7 en 8!!
Bewegend leren

4: Irina Dasanely (6)
5: Kaiden de Jong (5)
6: Koen van Klaveren
(5)
6: Kayden de Vries (4)
6: Nikki de Vries (4)
7: Sepp Haga (5)
11: Björn Halkers (3)
13: Mikay Kramer (4)
15: Esmee Miltenburg
(5)
17: Luuk Ouderkerken
(1B)
23: Matthijs van
Klaveren (8)
27: Levi Slob (4)
Deze keer: “Tellen met bladeren”:
Verzamel zoveel mogelijk bladeren. Maak kaartjes met daarop
getallen. Voor de jongsten bv. 1 t/m 10 en voor de ouderen
bv. de tientallen tot honderd.
Probeer vervolgens zo snel mogelijk het juiste aantal bladeren
bij de juiste kaartjes te zoeken.
Folders en flyers
Aangezien de ouders momenteel niet in school mogen komen
geven we de folders en flyers aan de kinderen mee naar huis.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 23 november
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

