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Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.
We realiseren ons dat sommige items nog enigszins onzeker
zijn, vanwege de maatregelen.
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief gaan we er maar vanuit
dat de kinderen in de week van 8 februari weer naar school
kunnen. Ook voor ons is dat echter nog onzeker.
We wachten de berichtgeving van de regering en de PO Raad
af.
Trefwoord
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld,
vriendschap, kansen en geluk verdienen.
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs
(Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); De talenten
(Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De
boom zonder vruchten (Lucas 13).
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel
of verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9);
Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse
mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat
(Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw
uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie duurt van maandag 22 t/m vrijdag 26
februari.
Kanjers in het zonnetje
Deze maand staat u, als Ouder, in het zonnetje.
Wij realiseren ons dat het niet meevalt om naast uw
werkzaamheden ook de opvang voor de kinderen in te vullen
en hen les te geven en/of te helpen met hun schoolwerk.
U verdient daarvoor een groot compliment en we bedanken u
daar heel hartelijk voor!

Agenda
01-02:
Ouderraad vergadering
22 t/m 26-02:
Voorjaarsvakantie

Studiedagen, rapporten en 10-minuten gesprekken
Zoals u in de extra berichtgeving op Social Schools al kon
lezen, gaan de geplande studiedagen op 4 en 5 februari niet
door.
Deze studiedagen zijn bedoeld voor de leerkrachten i.v.m.
overleg over de rapporten, de 10-minuten gesprekken en de
cito-uitslagen.
Aangezien de situatie nu nog onzeker is, is er voor gekozen
om deze studedagen op dit moment te laten vervallen.
Hierdoor blijft er voor de kinderen een herkenbare structuur
en hetzelfde ritme.
Als er meer duidelijkheid over de maatregelen is, dan weten
we ook welke keuzes we zullen maken voor de rapporten en
de 10-minuten gesprekken. U hoort nog wanneer en op welke
wijze u deze mag verwachten.
We zullen dan hoogstwaarschijnlijk nog wel een vrije dag en
een middag gaan inplannen om alles te kunnen voorbereiden.
U wordt zo spoedig van deze data op de hoogte gebracht.
We hopen op uw begrip.
Cito - LVS toetsen
Op Stichtingsniveau hebben we besloten dat de
middentoetsen voor Cito dit schooljaar komen te vervallen.
Dit geldt op groepsniveau voor groep 3 t/m 8.
Op individueel leerlingniveau kunnen hier uitzonderingen in
worden gemaakt, vanwege extra zorg of een eigen leerlijn.
Groep 8: Voor het advies naar het vervolgonderwijs hebben
wij, ook zonder deze middentoetsen, genoeg informatie
d.m.v. vorige citotoetsen, methodegebonden toetsen en de
observaties van de leerkracht(en).
Ook hier zijn op individueel leerlingniveau uitzonderingen
mogelijk.
De minister van onderwijs heeft al laten weten dat de
eindtoets dit schooljaar wel wordt afgenomen. Deze toets kan
een rol spelen bij het wijzigen van het schooladvies.
Bewegend leren

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

Deze keer: “Beweegdobbelstenen”:
Schrijf op een papier de cijfers 1 t/m 6 onder elkaar en schrijf
achter elk getal een bewegingsopdracht, bv. 1= 10 x
springen, 2= 5 x ronddraaien, etc.
Gooi om de beurt met de dobbelsteen en voer de
bijbehorende opdracht uit. Veel plezier!
Nieuwe leerling
Deze week is Sven van Voorthuisen gestart in groep 1A. We
wensen hem veel plezier op de Julianaschool.

Jantje Beton
De opbrengst voor de Julianaschool van de Jantje Beton Actie
is € 760,50. Dankzij de hulp van groep 5 en 6.
Dit bedrag is overgemaakt naar de ouderraad en kan besteed
worden ten bate van de kinderen, bv. in de vorm van
spelmaterialen op het schoolplein.
Verjaardagen in
februari
1: Joep Westerhoff (3)
3: Fimme Wassenaar
(6)
6: Sofie Geldhof (6)
6: Majd Hashem (1A)
10: Martijn Pleket (8)
13: Gyvencley de Jong
(3)
14: Gana Hashem (2B)
16: Rayella de Jong (8)
16: Sem Kroles (5)
17: Kian Rienstra (3)
20: Minah Witteveen
(4)
23: Jazzebel de Jong
(4)
28: Manon Feenstra (7)

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 15 februari
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

