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Welkom
Op de Julianaschool zijn sinds 1 januari de volgende kinderen
gestart: Shaniya Hinten (groep 2) Emily Jongejan (groep 1)
Wij wensen hen heel veel plezier en geluk op onze school.

Agenda
21-03 week van de lentekriebels
23-03 aanvang ouderpeiling schooltijden

Groep 1/2
Wij missen de papa’s en mama’s toch wel een beetje in de klas.
Gewoon om even te zien wat voor moois er gemaakt is of naast
wie we zitten in de kring. Daarom mag u in de week voorafgaand aan iedere vakantie een keertje meekomen met uw kind
de klas in. Om de drukte in de gangen te spreiden willen wij u
vragen om één dag te kiezen en niet alle dagen mee te gaan.

28-03 eerste bijeenkomst identiteitscommissie
29-03 MR vergadering
31-03 theoretisch verkeersexamen gr 7
04-04 Juf Gerdien jarig (Juliana)
08-04 Studiedag
11-04 Juf Angela jarig (Kennedy)

Nieuwe schoolnaam
Heeft u al een naam bedacht voor onze nieuwe school? We
worden een christelijk geïnspireerd kindcentrum, waarin we
samen leren met plezier. Onze kernwaarden zijn geluk, groei,
gelijkwaardigheid en talent. Wij dagen jullie uit om een mooie,
pakkende, plezierige naam voor onze school te bedenken. Wij
willen u vragen om hierbij rekening te houden met de missie
en de kernwaarden van onze school. Deze kunt u lezen op de
websites van de scholen. Omdat het de school van de kinderen
in Fijnaart is, willen wij u vragen om uw kind(eren) ook mee te
laten denken over deze naam. Wij zijn heel benieuwd naar hun
creativiteit, samen met jullie! Indien u meerdere kinderen of
meerdere ideeën heeft, mag u het formulier meerdere keren
invullen. Jullie idee mag ingevuld worden via dit formulier.

14-04 Paasviering
15-04 Goede Vrijdag, kinderen vrij
18-04 Tweede Paasdag, kinderen vrij
18-04 deze week nieuwsbrief
20 & 21 april Centrale Eindtoets groep 8
22-04 Koningsspelen (middag vrij)
23-04 Start meivakantie
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Heroverweging schooltijden
We zijn begonnen aan het proces waarbij we de schooltijden opnieuw onder de loep nemen en gaan heroverwegen. Dit doen wij om een paar redenen:
 Met de huidige onderwijstijd maakt de leerkracht structureel te veel uren. Dit zorgt ervoor dat we te
weinig tijd hebben om voor te bereiden, gesprekken te voeren met externen en te weinig tijd voor
onderwijsontwikkeling. Dit is uiteindelijk een nadeel voor de kinderen.
 Er vinden regelmatig ongeregeldheden plaats tijdens het overblijven. Dit gaat ten koste van onderwijstijd, doordat de leerkracht problemen moet oplossen die tijdens het overblijven gebeuren. Wij
onderzoeken of wijziging van de schooltijden hier een oplossing voor biedt, omdat het op dit moment veel energie en onderwijstijd kost.
 We willen met beide teams, beide MR-en en u samen bekijken wat het best past voor het onderwijs
op onze gezamenlijke nieuwe school.
Hoe verloopt dit proces?
1. Team gaat in gesprek over voor– en nadelen van verschillende schooltijden. (22 februari en 8 maart)
2. Team en MR verkennen samen de verschillende mogelijkheden. Zij komen tot 2 of 3 voorkeuren. Deze worden voorgelegd aan alle ouders. (22 maart)
3. Ouders spreken een voorkeur uit voor een schooltijd. (23 maart t/m 27 maart)
4. Team en MR bekijken uitslag van de ouderpeiling en nemen een besluit. (29 maart)
5. Aanvang schooljaar 22-23 starten we met de nieuwe schooltijden.
Het digitaal formulier waarop u uw voorkeur kunt aangeven zal 23 maart worden verzonden. U heeft tot en
met 27 maart de tijd om het formulier in vullen.

Vakantierooster 2022/2023
Hierbij delen wij met u het vakantierooster voor volgend schooljaar. De studiedagen zullen wij op een later
moment met u delen. Wij hebben hierover op dit moment nog geen besluit genomen.
Eerste schooldag:
5 september 2022
Herfstvakantie:
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie:
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie:
20 t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag:
10 april 2023
Meivakantie:
24 april t/m 5 mei 2023
Koningsdag:
27 april 2023 (valt in meivakantie)
Bevrijdingsdag:
5 mei 2023 (valt in meivakantie)
Hemelvaart:
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie:
17 juli t/m 25 augustus 2023
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Veiligheid

Poort dicht, dank u wel!

Er worden auto’s geparkeerd op de rotonde en aan de
zijkant van de straat. Dit levert onoverzichtelijke situaties op. Situaties waarbij wij ons zorgen maken om de
kinderen die op hun fietsjes en te voet onderweg naar
school of naar huis zijn. Wij willen u daarom dringend
verzoeken om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Ook willen wij u wijzen op de kiss and
ride plek aan het begin van de straat waar u uw kind
kunt laten uitstappen, zodat hij/zij het plein op kan. U
hoeft dan niet de doodlopende weg in met uw auto.
Samen zorgen we voor de veiligheid! Bedankt voor uw
begrip en medewerking.

Wij willen u vragen om bij het verlaten
van het schoolplein de poort achter u te
sluiten. Zo weten we zeker dat ook de
kleinsten die aan onze zorg worden toevertrouwd, binnen het hek blijven. Bedankt voor uw medewerking.

Aanvang thema Tweede Wereldoorlog
Zoals u misschien heeft gelezen in de schoolkalender starten we bij het vak Leskracht deze week met het
thema Tweede Wereldoorlog. De huidige ontwikkelingen in Oekraïne hebben ervoor gezorgd dat we dit
thema onder de loep hebben genomen. Is het verstandig om juist nu aan dit thema te gaan werken? Roept
het vragen op? Hoe zullen kinderen op dit onderwerp reageren? De antwoorden op deze vragen zullen
verschillend zijn voor ieder kind. Wij denken dat we hier op een gepaste manier mee om kunnen gaan. De
Tweede Wereldoorlog is een onderdeel van onze geschiedenis en we kunnen hier nog steeds veel van leren. Deze lessen willen we de kinderen graag meegeven.
In groep 5 t/m 8 kijken wij naar het jeugdjournaal. De kinderen zullen hierin beelden zien van de oorlog in
Oekraïne. Wij nemen tijd en ruimte om vragen die kinderen hebben te bespreken en beantwoorden. Het
voordeel van zelf antwoorden geven is dat we het in onze eigen woorden kunnen nuanceren. De gesprekken zullen uiteraard aangepast worden naar de leeftijd van de groep. Een kind in groep 8 zal meer vragen
hebben en meer aankunnen dan een kind in groep 5.

Het is een spannende tijd waarin we leven. We hebben geen antwoorden op vragen waarmee we zelf
rondlopen, laat staan de vragen van onze kinderen. Wellicht kan dit artikel u handvatten geven voor het
gesprek met uw kind.
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076
Uw vragen, zorgen omtrent uw kind, maar ook uw tips aangaande dit onderwerp, kunt u altijd delen met
de leerkracht.

Toestemming foto’s delen
De komende periode zullen de groepen van hetzelfde leerjaar elkaar beter leren kennen. Zo
is groep 5 deze week gestart met een namenspelletje en zijn zij daarna samen tikkertje gaan
spelen op het schoolplein. Het was een fijne eerste ontmoeting. We willen deze momenten
graag met jullie delen middels foto’s in Parro. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Indien u niet
wilt dat er foto’s van uw kind gedeeld worden op Parro met de parallel groep, dan kunt u dit aangeven bij
de leerkracht van uw groep. U kunt dit tot uiterlijk 20 maart doorgeven.
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Lege flessen actie voor Oekraïne
We willen graag ook ons steentje bijdragen aan de zorgen in Oekraïne. Daarvoor willen
we aan de kinderen vragen zoveel mogelijk statiegeldflessen/flesjes te gaan verzamelen. In de school komen twee verzamelpunten met verschillende zakken. We moeten
de huismerk-flessen namelijk gescheiden inleveren van de A-merken. Zou u thuis al
een selectie op winkel en/of A-merk kunnen toepassen?
Eerder vertelden wij dat we het opgehaalde bedrag zouden overmaken naar giro 555. Inmiddels hebben
wij vernomen dat er vluchtelingen worden opgevangen bij Westende fruitteelt. We zullen daarom de opbrengt verdelen over deze beide goede doelen. Zo helpen we mensen uit Oekraïne ver weg en dichtbij. De
kinderen hebben al erg veel flessen meegenomen en opgehaald. We zijn trots op hen!

Koningsspelen

Week van de lentekriebels

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Samen
sporten staat die dag centraal.
Wij vieren de Koningsspelen met de peuters van
Kibeo en groep 1/2 op het schoolplein. Groep 1 is
die dag ook welkom! De groepen 3 t/m 8 gaan
naar de sportvelden bij de voetbal .
Groep 3 t/m 8 van de Julianaschool, de Kennedyschool en de Springplank vieren de Koningsspelen samen.

Maandag 21 maart start de week van de lentekriebels.
Dit is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs waar onderwerpen als
weerbaarheid, relaties en seksualiteit aan bod
komen.
Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het
bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het
vragen en geven van toestemming.
In alle groepen besteden we, op een manier die
aansluit bij de belevingswereld, hier aandacht
aan.
We werken met het prentenboek ‘Liever niet’ in
de groepen 1 tot en met 5. In de groepen 6, 7 en
8 kijken ze naar een speciale aflevering van het
Klokhuis.

Omdat sommige ouders zowel kleuters, als oudere
kinderen moeten wegbrengen zijn de schooltijden
voor de kleuters en de hogere groepen die dag
verschillend.
Groep 1/2
8.20 uur—12.15 uur
Groep 3 t/m 8
8.30 uur—12.30 uur
We hebben die dag geen middagprogramma. Om
12.15 (gr 1-2) of 12.30 uur (gr 3-8) start de meivakantie. Wij zijn nog op zoek naar hulpouders voor
deze dag. U krijgt hier t.z.t. nog een oproep voor,
maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda.

Juf Miranda
Juf Miranda neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid van de Julianaschool. Na 14 jaar bij ons gewerkt
te hebben is de juf op zoek gegaan naar een baan dichterbij huis. Het was voor haar tijd voor een nieuwe
uitdaging. Wij vinden het natuurlijk erg jammer dat ze gaat en zullen haar gaan missen, maar we wensen
haar ontzettend veel plezier en succes met deze mooie nieuwe uitdaging. De juf zal tot de zomervakantie
nog aan de Julianaschool verbonden blijven.
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Toekomst van beide scholen
De fusie van 1 augustus willen we voor alle kinderen, ouders en leerkrachten soepel laten verlopen. Daar ligt
nu de grootste prioriteit. Na schooltijd zijn de teams met elkaar in gesprek gegaan over hoe we dat moeten
doen en wat we daar nog voor nodig hebben.
 Groepsverdeling: waarop delen we de nieuwe groepen in?
 Kennismaking: hoe zorgen we ervoor dat de kinderen elkaar al wat beter leren kennen?
 Schooltijden: wat worden de schooltijden voor onze gezamenlijke school en hoe richten we de overblijf
in? Wat is nodig voor het onderwijs aan de kinderen? Hoe zorgen we daarbij voor een goede balans
tussen onderwijstijd en voorbereidingstijd.
 Identiteit: hoe wordt deze vormgegeven binnen onze school?
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Tentoonstelling: Als er een schaap over de dam is …..
In de maanden maart en april kunt u op de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen
deze leuke tentoonstelling bezoeken, op de kinderboerderij te Zevenbergen.
De kinderboerderij is geopend van half twee tot half vijf en in de zomertijd van twee tot vijf uur.
De tentoonstelling is gericht op kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De nieuwsgierigheid van deze leeftijdsgroep wordt geprikkeld door diverse spelletjes en opdrachten over het schaap, zoals het spreekwoordenspel, een electrospel, reken- en kijkopdrachten en nog veel meer. De kinderen krijgen een opdrachtenboekje, wat ze zelf (of samen met ouders of opa en oma) kunnen invullen.
Heeft een schaap vijanden? Hoeveel eet een schaap? Wordt van schapenmelk ook ijs gemaakt? Hoe
voelt de wol van het schaap? Op al deze vragen vinden de kinderen spelenderwijs een antwoord.
En de knutselaars kunnen zelf een schaapje maken.
Maar ook de kleintjes zullen de tentoonstelling heel leuk vinden.
En natuurlijk zijn de schapen van de kinderboerderij er ook om ze heel goed te bekijken.
Wij hopen dat er heel veel kinderen op bezoek komen.
De kinderboerderij is gevestigd aan de Vlimmeren 1 te Zevenbergen. Parkeren kunt u het beste bij het
evenemententerrein aan de Kristallaan. Uw bezoek is, zoals altijd, gratis.
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