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Sterke mannen en vrouwen gezocht!
De verkeerswerkgroep is weer een paar grote stappen verder. De gemeente Moerdijk en
De Waarden hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben het besluit genomen om
de toegang tot het schoolplein voor de fietsers en de bovenbouw aan te passen.
Hierdoor moeten er zowel aanpassingen gedaan worden aan het terrein, het hekwerk als
aan de bestrating. Door de ingang naar de fietsenstalling te verplaatsen en daar een
grotere wachtplek voor ouders te creëren, ontstaat er een veiligere verkeerssituatie bij
de school en is de ingang ook veel dichter bij de kiss-and-ride-strook.
Om dit te realiseren moeten er op de hoek van het schoolplein een aantal bomen en
heesters uit en moeten ook
de wortels verwijderd
worden. (blauwe gedeelte op
foto) We kunnen deze
opdracht aan de gemeente
geven, maar dat kost de
school zo’n €2000,-. Geld dat
we graag aan het onderwijs
van uw kinderen willen
besteden Daarom zoeken we
sterke mannen en vrouwen
die bereid zijn deze hoek leeg
te maken en het groenafval
willen afvoeren. Wie heeft hier zin in en wil hier aan meehelpen? Zodra we genoeg
aanmeldingen hebben prikken we een aantal dagen waarop deze werkzaamheden
verricht kunnen worden. De school zorgt voor koffie en wat lekkers. Graag aanmelden bij
de directie van de Julianaschool.

Overblijfouders gezocht!
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen overblijven op school. Wij zijn
nog op zoek naar invalkrachten! Op dit moment zijn we dus niet op zoek naar vaste
overblijfouders, maar naar mensen die zo af en toe eens kunnen bijspringen als de nood
hoog is.
Lijkt het u leuk om te helpen op maandag, dinsdag en/of donderdag van 12.00 uur tot
ongeveer 13.00 uur, dan kunt u een berichtje sturen
naar juf Suzanne. S.v.kaam@dewaarden.nl
De werkzaamheden bestaan uit het controleren van de
aanwezige kinderen, het schenken van thee, het
poetsen van de tafeltjes, het vegen van de klas en
toezicht houden op het plein. Er staat een kleine
financiële vergoeding tegenover.

Nieuw OC-lid gezocht
De Oudercommissie is wegens het stoppen van een van haar leden op zoek naar een
nieuw lid met ingang van het nieuwe schooljaar. Wilt u graag een steentje bijdragen en
bent u bereid om samen met andere ouders activiteiten voor de school te organiseren
dan wil de oudercommissie graag met u kennismaken. U kunt hiervoor contact opnemen
met juf Sharon.

En we hebben nog meer ouders nodig

HELP!!!
Woensdag ochtend na elke schoolvakantie worden de kinderen door
een groep moeders gecontroleerd op luizen.
Sommige moeders doen dit al jaren. Maar nu hun kinderen komend
schooljaar de Juliana school gaan verlaten zit hun taak er op! Er
blijven na hun vertrek slechts 3 moeders over en dat is te weinig.
Daarom zijn wij opzoek naar nieuwe moeders zodat een luisvrije
school ook in de toekomst gewaarborgd blijft!

Dit is je kans! Word ook een “luizenmoeder”
Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind.
We rekenen op uw enthousiasme!

Buitenspeeldag

Dikke Banden Race

Agenda
3 juni
7 juni
8 juni
19 juni
23 juni
25 juni
27 t/m 29
juni

Meneer Dave jarig
Studiedag kinderen vrij
Schoolreis groep 3 t/m 7 groep 1-2 en groep 8 vrij
Juf Miranda en Juf Sharon jarig
Juf Marieke jarig
Afscheidsmusical groep 8
Schoolkamp groep 8

