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Nieuwe leerlingen

Op dit moment zijn er geen nieuwe leerlingen in de groep van juf Sharon en meester Erik.
Nieuwe leerlingen komen pas na de meivakantie.

Versierde fietsen op Koningsdag
Alle kinderen van Fijnaart opgelet. Wie versiert zijn of haar fiets
het aller, aller, allermooist. Kom om 9.30 uur met je versierde
fiets naar het bejaardenhuis toe (ingang bij de Kerkring), zodat
de bewoners daar, ook jullie mooi versierde fiets kunnen zien.
Daarna rijden we naar de Voorstraat toe en tijdens de Aubade
krijgen jullie allemaal een aardigheidje voor je harde werken.
Nou dat wordt dus knutselen van te voren. Maak er maar iets
bijzonders van. We zijn benieuwd!

Stand van zaken verkeerswerkgroep
De verkeerswerkgroep die met de gemeente in overleg is over de verkeerssituatie bij de
Julianaschool heeft niet stil gezeten. Inmiddels hebben de vier ouders Wim Tolenaars,
Sjoerd Brommeijer, Lydia Kersbergen en Jetske den Hollander samen met directeur een
overleg gehad met de verantwoordelijke gemeenteambtenaar mevrouw Roelands. De
ouders hadden goed voorwerk verricht en diverse ideeën aangedragen om de
verkeerssituatie rondom het halen en brengen van kinderen veiliger te maken. Uit dit
overleg is op woensdag 28 maart een locatiebezoek voortgekomen. Sjoerd was hier
namens de ouders bij aanwezig evenals de directie, mevrouw Roelands en meneer
Bouwer van Stichting de Waarden. Een van de plannen is om de ingang naar de
fietsenstalling te verplaatsen en er daardoor voor te zorgen dat er geen grote

opstoppingen voor de hoofdingang komen. De gemeente en de Waarden gaan samen
bekijken of hier mogelijkheden toe zijn, zodat er bij de nieuwe ingang ook een wachtplek
voor ouders kan komen. Dan zou ook de kiss-and-ride zone verplaatst kunnen worden
naar de hoofdingang.
We zullen u via de nieuwsbrieven op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen
hieromtrent.

Samenwerking tussen beide scholen
Achter de schermen en voor u niet altijd zichtbaar wordt er druk gewerkt aan de
samenwerking tussen de twee scholen.
De afgelopen maanden zijn diverse activiteiten gezamenlijk georganiseerd, sinterklaas en
kerst en straks ook de koningsspelen zijn hier voorbeelden van, maar ook op
onderwijskundig gebied zijn we samen hard aan het werk. Zo hebben we een
gezamenlijke informatieavond over Leskracht gehad en bereiden de verschillende
bouwen nu ook deels gezamenlijk de thema’s van Leskracht voor. De leerkrachten leren
zo van elkaar en delen kennis met elkaar. Dit resulteert onder andere weer in een
gezamenlijke activiteit op donderdagmiddag 12 april voor alle kinderen van allebei de
scholen. (dat houden we nog even als een verrassing).
Komend schooljaar gaan beide onderbouwen samen nadenken over hoe we het
onderwijs in onze groepen 1-2 nog beter kunnen maken gerelateerd aan de huidige en
toekomstige verwachtingen in onze maatschappij. De nieuwsgierige, zelfstandige en
ontdekkende kleuter die bij ons binnen komt, willen we graag nieuwsgierig, zelfstandig
en ontdekkend houden. Dat betekent dat we de leeromgeving waarin ze terecht komen
ook uitdagender moeten en kunnen maken waardoor hun nieuwsgierigheid,
zelfstandigheid en ontdekdrang alleen maar groter wordt. De onderbouwleerkrachten
van beide scholen gaan ook samen die ontdektocht naar beter kleuteronderwijs graag
aan. Dit gaan we doen onder de begeleiding van ‘Onderwijs Maak Je Samen’.
Per 1 mei is ook een nieuwe intern begeleider, Sandra Mulders benoemd bij de Waarden.
Sandra zal samen met de intern begeleider Fenna Homans die al voor de Kennedyschool
werkt de zorg voor beide scholen gaan begeleiden en inrichten. Ook Sandra en Fenna
zullen nauw gaan samenwerken en daarvoor ook een kantoor gaan delen. De
samenwerking tussen de intern begeleiders zal er alleen maar voor zorgen dat we de
leerling-zorg effectiever en beter kunnen inrichten voor beide scholen. En dat heeft weer
tot gevolg dat er nog beter onderwijs op beide scholen gegeven kan worden.

Bijeenkomsten, studiedagen en vergaderingen die we samen effectiever kunnen, doen
we nu ook samen. Dat zorgt niet altijd voor inspanning maar ook voor veel ontspanning.

Schoolreis kleuters
Donderdag 24 mei gaan de kleuters op schoolreisje naar Tiengemeten. Wie wil er met ons
mee om te helpen en toezicht te houden? We zijn op zoek naar ouders die niet bang zijn
om een beetje te vies te worden. En het zou natuurlijk ook ontzettend leuk zijn als er wat
vaders mee willen! U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Sharon: s.breuer@dewaarden.nl
Verdere informatie over de schoolreis volgt t.z.t..

Kleuters Meester-en juffendag
Donderdag 21 juni vieren de juffen en de meester van alle
kleuterklassen hun verjaardagen. Het thema is dit jaar "indianen" en de
juffen en meester hebben al een hoop leuke plannen voor deze dag. We
zullen die dag een continurooster draaien. Dat wil zeggen dat alle
kinderen op school eten en om 13. 45 uur mogen worden opgehaald.
Indien u geen opvang heeft voor die middag zorgt de school voor opvang
tot 15.15 uur. De meester en juffen zorgen voor het eten tussen de
middag. Verdere informatie krijgt u nog van ons tegen de tijd dat het zover is.

Fruitbomen op het plein

Zoals jullie vast gezien hebben, staan er drie fruitbomen op het plein.
Deze hebben we gekregen van fruitbedrijf Roks.
Wij gaan met de kinderen goed voor deze bomen zorgen.
Wij hopen in het najaar onze eerste appeltjes te kunnen eten.

LATEN LEREN DOOR POSITIEVE ONDERSTEUNING

Enige tijd geleden hebben we met het team van de Julianaschool weer een PBS studiemiddag
gevolgd. Tijdens deze middag werd onze kennis t.a.v. PBS weer opgefrist en hebben we weer
tal van nieuwe ideetjes
gekregen om mee aan de slag te
gaan in de klas. Heeft u onze
goed nieuws krant al gelezen?
het team.
Deze hebben we gemaakt met

In groep 4 zijn ze bijvoorbeeld ook met een goed nieuws krant aan de slag gegaan. Zie hier de
krantenkoppen.

Door op een positieve manier over elkaar te praten, creëer je een gezellige sfeer in de klas.
Leuk en knap om te zien dat de leerlingen erg vaardig zijn om de positieve dingen te
benoemen van wat ze zien bij elkaar!

Agenda
10 april
13 april
17 t/m 19
april
19 april
20 april
23 april t/m
4 mei

Schoolfotograaf/MR vergadering
Stakingsdag Brabant en Limburg, scholen zijn dicht
Eindcito groep 8
Dodenherdenking groep 7/8
Koningsspelen
Meivakantie

In verband met de meivakantie en hemelvaart komt de volgende
nieuwsbrief uit op woensdag 9 mei.

