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We stellen u voor: de nieuwe leerkracht in groep 6

Hoi!
Ik ben Marlon Koomans, 25 jaar oud en het lijkt me erg leuk
om volgend schooljaar de nieuwe juf van groep 6 naast juf
Kitty te worden. Ik woon nu in Fijnaart, maar ben geboren in
Willemstad. Mijn hobby's zijn wandelen en leuke dingen doen
met vriendinnen, maar ik vind het ook wel eens lekker om op
de bank te hangen en tv te kijken of een boek te lezen. Ik ben al eerder juf geweest in
Rotterdam en in Heijningen, maar de laatste maanden heb ik alleen maar achter de
computer op kantoor gezeten. Ik kijk er naar uit om weer voor de klas te gaan staan. Fijne
vakantie en tot volgend schooljaar!

Schoolspullen voor het komende schooljaar (groep 6, 7 en 8)
Wanneer uw zoon of dochter in groep 6,7 of 8 komt volgend jaar, kan het zijn dat er
bepaalde materialen nodig zijn. Wij willen jullie dit graag voor de vakantie laten weten,
zodat jullie dit in de vakantie kunnen aanschaffen.
Vanaf groep 6 is een schoolagenda verplicht. Deze
moet iedereen zelf aanschaffen.
Iedereen tot en met groep 7 moet schrijven met
een vulpen. De vulpen krijgen de kinderen
eenmalig in groep 4, is deze vulpen kapot of kwijt,
moet er zelf een nieuwe vulpen worden
aangeschaft. Een stabilo pen is ook een optie.

Ook maken de kinderen gebruik van een multomap (23 rings). De multomap krijgen de
kinderen in principe ook van school, maar vaak willen kinderen liever een map van thuis
mee nemen. Dit is de keuze van de ouders.
Een etui is aan te raden, maar dit mogen de kinderen/ouders zelf beslissen.

Bedankt!
U heeft waarschijnlijk gezien dat
de hoek bij het schoolplein achter
het schuurtje is gerooid. Na de
oproep in de vorige nieuwsbrief
hebben zich diverse ouders
gemeld om hier aan mee te
willen werken, waarvoor hartelijk
dank. Uiteindelijk heeft Wim van
Strien samen met Sjoerd
Brommeijer geheel belangeloos
op een dag de hele hoek leeg
gemaakt en het groen ook
afgevoerd. Daarvoor willen we ze
hier nogmaals extra bedanken.
De opdracht om daar nu een
nieuwe ingang te maken, ligt nu
bij de gemeente Moerdijk. We
hopen dat ze hier in de
zomervakantie aan gaan
beginnen en dat we u na de
vakantie de nieuwe afspraken
rondom het halen en brengen
van de kinderen kunnen
meedelen. Ook een speciaal
woord van dank voor de
verkeerswerkgroep die het in
ieder geval voor elkaar gekregen
heeft dat we een veiligere
situatie rond de school gaan krijgen rondom het halen en brengen van de kinderen. We
houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

En nog een bedankje
Aan het eind van dit schooljaar willen we ook op deze plaats Anneke Kleinloog bedanken
voor haar 5 jaar lidmaatschap en voorzitterschap van de OC. Ze heeft zich met veel
enthousiasme ingezet voor deze commissie en daarmee vele activiteiten voor onze
kinderen georganiseerd. Anneke wordt met ingang van het nieuwe schooljaar opgevolgd
door Hannah de Haseth. We wensen Hannah veel succes en plezier met het vervullen van
deze belangrijke taak. De OC heeft nog een nieuw lid binnen de commissie verwelkomd,
namelijk Annemieke Tas. Ook haar wensen we een plezierige tijd toe als lid van deze
commissie.

Schoolgids en Schoolkalender 2018-2019
Tot op heden bent u gewend geweest dat u aan
het einde van het schooljaar de nieuwe
schoolkalender kreeg. De schoolgids en de
kalender hebben inmiddels een metamorfose
ondergaan en zijn nu samen een geworden. Juf
Sharon is nu nog de laatste hand aan dit
document aan het leggen. De kinderen krijgen
in de eerste week van het nieuwe schooljaar
deze versie mee naar huis (een per gezin).

Dikke Banden Race

Laten leren door positieve ondersteuning!

VAKANTIE!
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerste nieuwsbrief van volgend
schooljaar komt uit op de eerste donderdag van september. U kunt kopij voor deze
nieuwsbrief mailen naar de directeur: m.verhulst@dewaarden.nl
Het team van de Julianaschool wenst kinderen en ouders een fantastische, fijne, zonnige
en gezellige zomervakantie! Tot volgend schooljaar!

Agenda
5 juli
30 juli
20 augustus

Laatste schooldag en start zomervakantie
Juf Marlies jarig
Eerste schooldag schooljaar 2018-2019

