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Welkom
Dit schooljaar zijn begonnen in groep 1 Fenna, Lieke en Vick.
Wij wensen hen heel veel plezier en succes op onze school!

Agenda
19-10 NIO groep 8 Kennedy
21-10 NIO groep 8 Juliana

Kwink

25-10 Herfstvakantie

Wij zijn dit schooljaar op beide scholen en samen met Kibeo begonnen met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren;
Kwink. We doen dit, zodat kinderen in het hele gebouw op dezelfde manier worden bezig zijn met sociaal-emotioneel leren (SEL) en
dezelfde taal daarin spreken. Dus ook bij de VSO, overblijf, BSO en
kinderopvang. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en
altijd actueel. Kwink sluit goed aan bij de competenties van PBS,
dus we bouwen verder waar we mee begonnen zijn, alleen nu samen met de hele organisatie van ons toekomstige IKC.

01-11 Studiedag

Met behulp van Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor
het leven. Zij oefenen hiermee hun sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin
kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

02-11 MR vergadering
03-11 Hoofdluiscontrole
05-11 Week van de mediawijsheid
13-11 Sinterklaas in het land!
20-11 Juf Bianca jarig (Juliana)
22-11 Juf Mirella jarig (Juliana)
23-11 Juf Ellen jarig (Juliana)
30-11 MR vergadering

02-12 Sinterklaasviering
03-12 Studiedag
04-12 Juf Andrea jarig (Juliana & Kennedy)
10-12 Paarse vrijdag

Op de laatste donderdag van de zomervakantie en maandag 4 oktober heeft het team studiedagen gehad die gericht waren op het
leren van de methode, maar ook het sociaal emotioneel leren van
de kinderen. Daarnaast zullen juf Marlies (Juliana) en juf Eline
(Kennedy) dit schooljaar een verdiepingstraining volgen, waarbij
ze nog meer leren over sociaal emotioneel leren en Kwink. Zij zijn
kwink coaches van het gebouw en zullen de informatie delen met
de werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling. Gezamenlijk zorgen
zij weer dat het breed gedragen wordt in de school. Leerkrachten
kunnen met hun vragen bij hen terecht en in de toekomst ook kinderen en ouders.
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Even voorstellen
Via deze weg wil ik mij
even voorstellen, mijn
naam is Marc Janssens en
ik woon in Breda.
Ik werk voor het experticecentrum van de Waarden
en wordt ingezet als ondersteuning op verschillende
scholen.
Mijn achtergrond is onderwijs, ik heb altijd voor
de klas gestaan en sinds een jaar of 3 heb ik ervoor gekozen een ander functie te vervullen.
Ik ondersteun nu een aantal leerlingen van
groep 4 en 5 van de Kennedyschool op allerlei
gebied en doe dat met veel plezier.
Buiten mijn werk fiets ik graag, wandel ik heel
graag, hou ik van lekker eten en een goed glas
wijn, muziek natuurlijk, schaken, lezen en ik reis
graag (Rome in de herfstvakantie) zit in een
dartteam, werk als vrijwilliger in de tuin bij Belcrum beach en ga graag naar Nac en ik kan het
daar eindelijk met iemand op school over hebben (meester Richard). Tot slot hou ik van koffie.
Meester Marc
Mijn naam is Gerdien van Onna en ik ben sinds
dit schooljaar de hoogbegaafdheidscoach van
beide scholen. Ik begeleid
leerkrachten, zodat zij
meer– en hoogbegaafde
kinderen uit de klas kunnen
begeleiden. Ik heb contact
met het HB-netwerk van de
stichting en zal soms aansluiten bij oudergesprekken over deze kinderen.
Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik voor
groep 7 van de Julianaschool op vrijdagmiddag
heb ik geen groep, zodat ik tijd kan besteden
aan hoogbegaafdheid binnen de scholen.

Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Lindsy van
Kaam, 35 jaar en samen met
mijn man en 2 kids wonen
wij in Klundert. Tijdens de
Corona crisis moest ik na
ruim 12 jaar het toerisme
verlaten en ben ik uiteindelijk voor een carrièreswitch
gegaan richting het onderwijs. In 1 jaar tijd hoop ik
het diploma Onderwijsassistent te halen. Mijn stage mag ik bij de lieve kinderen van groep 5 van de
Julianaschool volgen en daar ben ik enorm blij
mee!
Groetjes, juf Lindsy
Hoi,
Mijn naam is Machthold Frijters en ik ben 21 jaar. Vanaf
dit schooljaar werk ik op
dinsdag t/m vrijdag op de
Juliana– en Kennedyschool.
Op maandag ga ik zelf nog
naar school, ik volg de studie
tot leerkracht basisonderwijs
(PABO).
Naast dat ik hier op school
werk en mijn studie volg,
heb ik samen met mijn vriend nog een eigen bedrijf in de evenementensector én heb ik een webshop met producten die ik zelf maak! Zoals u kunt
lezen ben ik een bezig bijtje. Want stil zitten, is niet
voor mij gemaakt. In mijn vrije tijd hou ik me graag
bezig met creatieve dingen, maar ook met nieuwe
opdrachten voor in de klas, aankleding voor in de
klas zoals voor de Kinderboekenweek of spellen
waarmee de leerlingen spelenderwijs leren.
De eerste paar weken van dit schooljaar heb ik het
al enorm naar mijn zin gehad op school! Ik heb alle
vertrouwen dat dit de rest van het schooljaar ook
zo blijft.
Groetjes juf Machthold
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Denkt u met ons mee?
De oudergesprekken zijn altijd een belangrijk moment in het jaar. Een moment
waarop we met u en uw kind in gesprek gaan over de ontwikkeling van hem/
haar. We zouden graag met u in gesprek gaan over de invulling van dit gesprek.
Wat vindt u prettig om te bespreken en te horen, wat mist u nog? Hoe kunnen
we de gesprekken zo effectief mogelijk vormgeven, waarbij we het kind eigenaarschap geven en wij als school écht het gesprek met u aangaan, zodat we
samen verder komen? Hoe kunnen we ruimte creeëren om onze kernwaarden:
geluk, groei, gelijkwaardigheid en talent aan bod te laten komen in het gesprek?
Vind u het leuk om hierover mee te praten? Stuur dan een berichtje naar juf Sharon via de parro app.

Gezonde school
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. Dit zal zijn op maandag, dinsdag en donderdag. Op deze
dagen hoeven de kinderen geen fruit van thuis mee te nemen. (Wanneer het een studiedag is, ontvangen wij geen schoolfruit. De leerlingen krijgen die week dan maar twee
keer schoolfruit) De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen
over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar
ook leuk! Omdat wij het belangrijk vinden dat onze op school gezond eten & drinken
willen wij u er weer eens aan herinneren dat het niet de bedoeling is dat kinderen tussen de middag ongezonde koeken en snoep in hun broodtrommel hebben.
Tenslotte kunt in de bijlage bij dit parro bericht meer informatie lezen over het schoolfruit project.

Bedankt!
We hebben het afgelopen schooljaar afgesloten met een grote verhuizing. Een nieuw lokaal voor de kleutergroepen en een aula kregen we tot onze beschikking. Een kleuterunit... dat moest het worden. Samen
met Aannemersbedrijf van der Zande hebben we dit voor elkaar gekregen. Een mooie ruimte waar twee
verdiepingen in geplaatst zijn, waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Vijf hardwerkende mannen demonteerde en monteerde alles in de aula. Wat zijn wij hen ontzettend dankbaar! Bart en Debbie
van der Zande hebben we verrast met een mooie collage speelmomenten in de unit. De hardwerkende
mannen mogen genieten van een biertje met een speciaal bedankje van onze kleuters.
Aanne-
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Overblijf
Wij begrijpen dat er verschillende bedragen zijn gecommuniceerd over het overblijfgeld. Onze excuses
heirvoor. De kosten voor de overblijf bedragen
 € 100,00 per jaar voor 4 keer per week overblijven.
 € 95,00 per jaar voor 3 keer per week overblijven.
 € 80,00 per jaar voor 2 keer per week overblijven.
 € 50,00 per jaar voor 1 keer per week overblijven.
Wij willen u vragen om dit bedrag NOG NIET over te maken naar school. Wij zijn de coronasluiting van vorig
jaar nog aan het verrekenen met dit schooljaar. U krijgt dit jaar een betaallink via Parro van ons toegestuurd. Dit systeem heet schookassa en we gebruiken het dit jaar voor het eerst. Wanneer dit systeem ons
bevalt zullen de overblijfkosten volgend schooljaar besproken worden, want dan willen we de overblijfkosten met €2,50 per jaar per leerling verhogen, zodat we onze administratiekosten kunnen betalen.

Sinterklaas
In goed overleg met de ouderraad en met Sinterklaas is besloten dat de sinterklaasviering dit jaar op donderdag 2 december gevierd zal worden. In de kalender stond eerst woensdag 1 december, maar de Sint
vindt alleen een ochtend een te korte dag om alle kinderen in ons gebouw te kunnen zien. Vandaar dat hij
in de middag ook aanwezig zal zijn.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal dit jaar niet meer één keer per maand verschijnen, maar één keer in de zes weken. We
volgen hierbij de cyclus van Kibeo, zodat Kibeo en wij elkaars nieuwsbrief kunnen delen. Zo is iedereen in
het gebouw op de hoogte van elkaar ontwikkelingen.

Schoolkorfbaltoernooi
Groep 8 is 29 september 2de geworden met het schoolkorfbaltoernooi bij DSO
in Klundert.
Ze hebben 3 wedstrijden gewonnen (2-0, 10-3 en 6-3) en 1 verloren (3-5).
De finale (Bastion 2 - Julianaschool 1) begon goed voor ze en ze kwamen voor te
staan. Vervolgens kwamen ze even achter te staan en scoorden de gelijkmaker.
Het is enige tijd gelijk gebleven en er waren kansen die er helaas niet in gingen.
Het was behoorlijk spannend. In de laatste minuut heeft de tegenstander nog 1
keer gescoord waardoor Bastion 2 gewonnen hebben. Eindstand was 7-5.
Ze hebben het super gedaan en er was een enorm teamwork. Het was een genot om naar te kijken en ze waren heerlijk fanatiek en hebben heel goed samen gewerkt. Ze hebben allemaal diverse keren
gescoord wat resulteerde in nog meer teamwork.
Het waren kanjers en het lag zeker niet aan hun en hun inzet.
Team Julianaschool 3 (groep 5/6) wonnen nog een prijs met hun scores van
de opblaasspellen en het raadsel, dus 2 van de 3 teams zijn in de prijzen gevallen.
Coach Annemieke bedankt voor dit leuke nieuws voor de nieuwsbrief!
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Schoolbal
De toffe Juliana strandbal is mee geweest naar leuke plekjes deze zomervakantie. Hieronder een greep uit
de locaties waar gespeeld is met de bal die de kinderen meekregen in de goodiebag na de laatste schooldag.

Nr 1

Oktober 2021

Toekomst van beide scholen
Unitonderwijs
Op de studiedag van 5 oktober zijn wij met het gehele team van de Julianaschool en de Kennedyschool op
bezoek geweest bij verschillende scholen waar men werkt vanuit units. Units zijn grotere groepen kinderen
die bij elkaar in een unit zitten, met verschillende leeftijden door elkaar. Doordat er verschillende leeftijden
in een groep zitten, kunnen kinderen op sociaal emotioneel en op cognitief gebied van elkaar leren. Door
met meer onderwijsprofessionals verantwoordelijk te zijn voor een grotere groep kinderen kunnen kinderen
beter geholpen worden, want samen kom je verder en zie je meer. Ook kun je je richten op jouw talent; dat
wat je leuk vindt en dat waar je goed in bent. Mooie dingen die we meenemen in de vorming van ons toekomstig IKC.
De teams hebben met veel plezier op de verschillende scholen gekeken. Zij hebben een gesprek gehad met
de directeur van de school. Hij/zij heeft hen meegenomen in het proces dat ze doorlopen hebben en wat het
hen en vooral de kinderen heeft opgebracht. Daarna mochten ze in de school kijken en de mensen “op de
werkvloer” vragen stellen. Tenslotte hebben we bij terugkomst in Fijnaart aan elkaar gepresenteerd wat we
gezien hebben, waar we blij van werden en wat we anders zouden willen doen. Het was een inspirerende
dag! Wilt u er al wat meer over lezen? Kijk dan eens hier!

Stichting leerKRACHT
Wij zijn met de Julianaschool, Kennedyschool en Kibeo Kennedy gestart met stichting leerKRACHT. Onderzoek van de Universiteit Utrecht op honderden scholen bewijst dat leerKRACHT snel en effectief een lerende
cultuur op scholen creëert, waardoor leraren significant sterker worden, al binnen één jaar. Met de leerKRACHT-aanpak werk je als lerarenteam aan het verbeteren van het onderwijs. Je maakt in kleine stapjes het
onderwijs steeds beter en leert van elkaar. Een prachtig middel om ons samen verder te helpen. Op de studiedag van 1 november gaan wij hier met zowel Julianaschool, als Kennedyschool én Kibeo Kennedy in op
deze manier van werken. We maken gezamenlijke doelen, zodat er meer samenwerking op gang komt en we
allemaal dezelfde taal spreken. Vind u het interessant om hier meer over te weten? Kijk dan eens op https://
stichting-leerkracht.nl/

Gym
Dit jaar zijn we gestart met bewegingsonderwijs in units. Dit betekent dat er drie groepen tegelijk gymmen in
de twee zalen van de Parel. Groep 3-4-5 gymt samen en groep 6-7-8 gymt samen. Wij verwachten dat we de
kinderen op deze manier meer op hun eigen niveau kunnen laten bewegen. Daarnaast kan er van en met
elkaar geleerd wordt door kinderen van verschillende leeftijden. Meester Richard is de vakleerkracht op dit
moment. Hij gaat na de herfstvakantie alle units van beide scholen gymles geven. De leerkrachten en onderwijsassistenten gaan mee om kinderen te begeleiden in de gymzaal, zodat er voldoende begeleiding en ondersteuning is. In de toekomst hopen we dat meneer Robin weer terug komt. Hij wacht nog op een andere
werkgever om zijn werkdagen te wisselen, zodat hij op vrijdag weer beschikbaar is voor onze scholen.
Om ervoor te zorgen dat het gymmen in units goed ontwikkelt wordt is er een werkgroep gym. Hierin zitten
leerkrachten en ouders met een talent voor sport– en spelontwikkeling. Samen vormen we een missie & visie op het gebied van gymonderwijs en evalueren we hoe de gymlessen verlopen en wat we kunnen verbeteren, hierbij vergeten we de buitengym ook zeker niet! Tenslotte maken ze samen een vakwerkplan, zodat we
het gymmen in units borgen. In de werkgroep zitten: meneer Robin (voorzitter), meester Richard, juf Mylène, juf Cristel, Wendy Verhagen (bestuurslid Kieviten en ouder) en Marion Maas (Meer Moerdijk en ouder).

Buitengym; zo ziet dat eruit

Adv.

Nr 1

Oktober 2021

Adv.

Nr 1

Oktober 2021

Adv.

Vakantie Bijbel Club
Wat:
Gezellig knutselen, zingen, spelletjes doen, mooie verhalen horen, poppenspeler én natuurlijk
pannenkoeken eten.
Wanneer: woensdag 27 oktober van 10.00 tot 12.15 uur
donderdag 28 oktober van 10.00 tot 13.00 (met poppenspeler en pannenkoeken)
Wie:
Voor alle kinderen van de basisschool!
Waar:
In De Dorpskerk te Fijnaart (Kerkring 15), Ingang Voorstraat
Tot ziens! Groetjes van het VBC-team Voor meer informatie: (vbc@pknfijnaart.nl)
Toegang: gratis!
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