
nr 5 april 2022 

April 2022 

Agenda 

 

20 & 21 april Centrale Eindtoets groep 8 

22-04 Koningsspelen (middag vrij) 

23-04 Start meivakantie 

27-04 Juf Ineke jarig (Kennedy) 

27-04 Koningsdag 

05-05 Bevrijdingsdag 

08-05 Moederdag 

09-05 Deze week; hoofdluiscontrole 

09-05 Meester Dwayne jarig (Juliana) 

19-05 groep 7 & 8 naar voorstelling de 

Flat 

20-05 Praktisch verkeersexamen gr 7 & 8 

23-05 Schoolreis (groep 8 vrij) 

24-05 Juf Marlon jarig 

25-05 Meesters & juffendag 

26-05 Hemelvaart kinderen vrij 

27-05 Vrije dag 

30-05 Deze week nieuwsbrief 

 

 

Schoolreis 

Op 23 mei is het weer tijd voor onze jaarlijkse schoolreis. We 

gaan met beide scholen naar dezelfde bestemming.  

Groep 1-2-3 gaan naar Pukkemuk in Dongen. Groep 4-5-6-7 

gaan naar Duinrell in Wassenaar. Het is de gewoonte dat de 

leerlingen van groep 8 een dagje vrij zijn, omdat zij aan het 

eind van het jaar op kamp gaan.  

Groep 1-2-3 zal om 9.00 uur vertrekken en rond 16.15 uur te-

rug zijn op school. Kosten € 25,- 

Groep 4-5-6-7 vertrekt om 8.45 uur en zullen rond 17.00 uur 

terug zijn op school. Kosten € 30,- 

U ontvangt via Parro een betaallink voor de schoolreis. Ook zou 

het enorm fijn zijn als er enkele hupouders mee kunnen. In Par-

ro wordt daarvoor binnenkort een agenda item aangemaakt. U 

kunt hierin aangeven dat u mee wilt helpen.  

Wij kijken uit naar een super gezellige dag!! 

 

Overblijfkosten 

De overblijfkosten zijn inmiddels verrekend met de schoolslui-

ting vanwege Corona vorig jaar. We weten nu wat u moet beta-

len voor de overblijf van dit schooljaar voor uw kinderen en 

zullen daarom deze week of volgende week de betaallinken via 

Parro versturen. 
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Heroverweging schooltijden 

Dank u wel voor het uitbrengen van uw stem over 

de heroverweging van de schooltijden van de Julia-

na– en Kennedyschool. . In totaal hebben er 125 

respondenten gereageerd, waarvan een ruime 

meerderheid (95 respondenten) graag het continu-

rooster wil invoeren. Er zijn 30 respondenten die 

hebben aangegeven het niet eens te zijn met de 

invoering van het continurooster. Zij hebben een 

brief ontvangen met hierin onze overwegingen.  

 

Invoering continurooster 

Vanaf het schooljaar 2022/2023 wordt op de Julia-

na, en Kennedyschool het continurooster inge-

voerd. De uitkomsten van de stemming, met een 

ruime meerderheid aan ouders die voor stemmen, 

hebben hierin de doorslag gegeven. Dit betekent 

dat kinderen overblijven op school en hun boter-

hammen op school eten. Over hoe dit er organisa-

torisch en praktisch uit komt te zien, ontvangt u 

later meer informatie. 

 

Kinderopvang-BSO 

Zowel Kibeo als de Zwingeltjes hebben aangegeven 

hun opvangtijden aan te passen aan de schooltij-

den. Kibeo heeft verschillende contract mogelijkhe-

den, waarbij de wijziging van schooltijden in veel 

gevallen slechts een kwartier extra opvang per dag 

betekent. Voor verdere informatie kunt u contact 

opnemen met het kinderdagverblijf. Ook kunt u 

een kijkje nemen op de website van Kibeo: https://

www.kibeo.nl/wat-kost-het/schoolkind/ of de web-

site van de Zwingeltjes http://dezwingeltjes.nl/?

p=115  

 

  

Dag Groep Schooltijden Bijzonderheden 

Maandag 1 t/m 8 08.30 – 14.30 uur - 

Dinsdag 1 t/m 8 08.30 – 14.30 uur - 

Woensdag 3 t/m 8 08.30 – 12.30 uur Groep 1/2 vrij 

Donderdag 1 t/m 8 08.30 – 14.30 uur - 

Vrijdag 1 t/m 8 08.30 – 14.30 uur - 

Schoolnaam 

Hartelijk bedankt voor de creatieve en 

mooie inzendingen voor de naam van onze 

toekomstige school. Uit de inzendingen heb-

ben de leerkrachten samen met de MR drie 

namen gekozen die we hebben voorgelegd 

aan de kinderen. We hebben hierbij het ver-

haal en de gedachte die bij de namen horen 

verteld. Daarna mochten de kinderen hun 

stem uitbrengen op de naam die zij het 

mooist vinden. De naam met de meeste 

stemmen zal de naam van onze school wor-

den. Wat de drie keuzes zijn, dat houden we 

nog even geheim!  

Tenslotte zal er een mooi logo ontworpen 

worden en plannen we een moment voor de 

onthulling van de naam en het logo. We 

houden u op de hoogte! 

 Groepsverdeling 

In de week na de meivakantie mogen de kinderen van 

groep 3 t/m 7 bij de leerkracht aangeven bij welke 

twee kinderen van de Julianaschool en welke twee 

kinderen van de Kennedyschool ze graag in de klas 

zouden willen komen. Dit zullen wij gebruiken bij het 

samenstellen van de groepen van volgend schooljaar. 

We kunnen niet garanderen dat ze bij alle vier de kin-

deren in de groep komen, maar we nemen alles mee 

in onze overwegingen. Wellicht kunt u er thuis al eens  

een gesprek met uw kind(eren) over hebben?  De toe-

omstige groep 8 ontvangt nog een bericht van ons. 

Omdat het hun laatste jaar is hebben we voor hen een 

ander plan. 

https://www.kibeo.nl/wat-kost-het/schoolkind/
https://www.kibeo.nl/wat-kost-het/schoolkind/
http://dezwingeltjes.nl/?p=115
http://dezwingeltjes.nl/?p=115
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Oekraïne 

Wat hebben we samen een mooi bedrag opgehaald 

voor Oekraïne! 

Een bedrag van €1119,80! Een deel hiervan hebben juf 

Paula en juf Marlon naar Westende Fruitteelt gebracht, 

waar momenteel ongeveer 50 vluchtelingen opgevan-

gen worden. Over een paar weken zullen dat er 100 zijn. 

Zij gaan van onze donatie boodschappen doen.  

De rest van het bedrag maken we over op Giro 555. 

Voor iedereen die op welke manier ook zijn steentje 

heeft bijgedragen: dankjewel!  
 

NPO gelden 

De regering heeft extra geld vrij gemaakt om de onderwijsachterstanden die zijn opgelopen door Corona 

weg te werken; de zogeheten NPO gelden. De intern begeleider, het managementteam en de leerkrachten 

hebben eind vorig schooljaar een analyse gemaakt waar de hiaten zitten en hoe we dit geld zo goed moge-

lijk kunnen inzetten. We hebben een leerkracht fulltime aangesteld om te ondersteunen in verschillende 

groepen, we hebben een onderwijsassistente die groep 1/2 bij de Kennedyschool ondersteunt nu de groep 

zo groot is, we investeren in nascholing en leermaterialen en we hebben prioriteit gegeven aan de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen door gebouwbreed een nieuwe methode te implementeren: 

Kwink. We zien bij de laatste trendanalyse dat bepaalde leerlingen niet de verwachte leergroei behalen. 

We hebben daarom als team besloten om een vacature open te zetten voor een onderwijsassistente die 

gericht aan de slag kan met groepjes kinderen om hen extra begeleiding te geven. Gelukkig zijn hier enkele 

reacties op afgekomen en de juf die we hebben aangenomen zal zich binnenkort via Parro aan u voorstel-

len.  

Inloop in groep 3 

In de groepen 3 van beide scholen werken we tijdens de inloop ’s morgens groepsdoorbroken. Dat bete-

kent dat kinderen spelen en werken met kinderen uit beide klassen. Als de kinderen binnenkomen, kijken 

ze op het rooster wat ze die dag mogen doen. Ze gaan dan naar het lokaal waar deze activiteit is. Dat kan 

zijn in het unit-lokaal of één van de beide groepen 3. 

Bij het maken van het rooster is er gekeken naar de behoeften van de kinderen. Er zijn kinderen die extra 

uitdaging nodig hebben, maar ook kinderen die wat extra instructie of herhaling nodig hebben. Helaas kan 

één juf dat niet allemaal tegelijk, maar meerdere juffen kunnen dat wel! Zo geeft juf Marlies op maandag 

uitleg over het pluswerkboek van rekenen en doet juf Elma op woensdag schrijfoefeningen met kinderen 

die dat nog een beetje lastig vinden. Op dinsdag lezen juf Cristel en juf Marlon in twee groepjes op twee 

verschillende niveaus. Iedereen mag ook één keer per week in het unit-lokaal zelf kiezen wat hij/zij wil 

doen. Daar kun je bijvoorbeeld spelen in de bouwhoek of iets bouwen aan de lego-tafel. 

Voor de kinderen is het leuk om elkaar te leren kennen, maar ook om een kwartiertje de (bijna) onverdeel-

de aandacht van de juf te hebben. Voor de juffen is dit een hele fijne manier van werken. We lopen im-

mers vaak tegen dezelfde ‘problemen’ aan in de klas en hoe fijn is het dan dat je niet alles alleen op hoeft 

te lossen?! De groepjes variëren van 2 tot 6 kinderen. Sommige kinderen werken in een groepje zelfstan-

dig en krijgen op een ander moment uitleg van de juf. 

Corona 

Nu alles weer terug aan het gaan is naar 

normaal willen wij op school ook zoveel 

mogelijk terug naar normaal. Wanneer 

een leerling Corona heeft en vijf dagen 

in quarantaine moet zal er geen online 

les meer verzorgd worden. Zo kan de 

leerkracht zich op het primair proces in 

de klas richten. Er mag voortaan een 

pakketje met werk voor thuis worden 

opgehaald, maar het Chromebook blijft 

op school.  
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Schoolplein 

In de weekenden en in de avonden maakt er regelmatig jeugd gebruik van ons openbare schoolplein. Het is 

voor hen een plek om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Gelukkig laten zij onze spullen heel en vallen 

anderen hierbij niet lastig. Echter, de hoeveelheid troep die zij achterlaten is behoorlijk groot. We hebben 

ze hier meermaals op aangesproken, maar de overlast blijft aanhouden. Wij vinden dit onveilig voor de klei-

ne kinderen die overdag gebruik maken van het plein. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen ko-

men er verboden toegang borden te hangen. Dit betekent dat  er geen gebruik meer gemaakt mag worden 

van het openbaar schoolplein na 18.30 uur. We gaan de wijkagent benaderen om hier actief toezicht op te 

houden en hopen op deze manier de overlast terug te dringen. 

 

Ouderraadleden gezocht 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders die 

ons vanaf volgend schooljaar willen komen ver-

sterken. Vind jij het leuk om een steentje bij te 

dragen aan de extra activiteiten die school organi-

seert? Zoals de Koningsspelen, het sinterklaasfeest 

en de kerstviering. Vind je het leuk om mee te hel-

pen en jouw kind(eren) en alle kinderen van de 

school plezier te zien hebben bij activiteiten die jij 

hebt meehelpen organiseren? Meld je dan aan via or.juliana@dewaarden.nl en or.kennedy@dewaarden.nl 

 

De OR vergadert ongeveer één keer in de twee maanden. De school heeft werkgroepen voor de verschil-

lende activiteiten waar de OR leden ook zitting in nemen. Ieder OR lid is gemiddeld betrokken bij twee of 

meer activiteiten. Je kunt het klein houden door slechts 1 of 2 activiteiten te ondersteunen. En als je in de 

gelegenheid bent kun je nog aan meer of alle activiteiten meewerken. 

 

We hopen onze club snel aan te kunnen vullen met enthousiaste nieuwe ouders!! 

Met vriendelijke groeten, Ouderraad Kennedyschool en Julianaschool 

mailto:or.juliana@dewaarden.nl?subject=Nieuw%20OR%20lid
mailto:or.kennedy@dewaarden.nl?subject=Nieuw%20OR%20lid


Toekomst van beide scholen 
 

In goed overleg met team en de ouderraad is besloten het fusiefeest na de zomervakantie te plannen. We 

vieren dan de start van onze nieuwe school. Ook komt er een algemene informatie avond voor alle ouders 

waarvan de kinderen nu in groep 1 t/m 6 zitten. De ouders met kinderen die nu nog in groep 7 zitten nodi-

gen wij op een apart moment uit, omdat het volgend jaar voor hen het laatste jaar is en we hier op de juiste 

manier mee om willen gaan. 
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https://www.meermoerdijk.nl/leef-je-uit-disk-golf

