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Nieuwe leerlingen

Na de meivakantie zijn de volgende leerlingen gestart in de
Vlinderklas:
Julia Verhagen, Suus Coremans, Youri Jongejan, Charlotte
Vermeulen, Noor Jansen van Rosendaal.
Alle kinderen van harte welkom op de Julianaschool, wij wensen
jullie een fijne en leerzame tijd toe!

Nieuwe Intern Begeleider op de Julianaschool
Beste ouders.
Ik ben Sandra Mulders. Na de meivakantie ben ik op de
Julianaschool gestart op dinsdag, donderdag en
vrijdagmiddag als intern begeleider (IB).

Ik ben 16 jaar werkzaam in het primair onderwijs. Ik ben als groepsleerkracht begonnen
en hierna (na afronding van de desbetreffende studies) werkzaam geweest als remedial
teacher en de laatste 6 jaren als intern begeleider.
Als IB-er draag ik zorg voor een goede ondersteuningsstructuur van de school; begeleid ik
leraren; bereid en voer ik het onderwijskundig beleid en het beleid t.a.v.
leerlingenondersteuning uit; en ben ik contactpersoon naar ouders en externe
organisaties op het terrein van de ondersteuning.

Ik woon samen met Peter in Zevenbergen. Wij zijn de trotse ouders van een zoon
(Tijmon) en een dochter (Minke).
In mijn vrije tijd ben ik graag zwemmen, op stap met mijn gezin, en lekker op vakantie
met de caravan.

Schoolreis
Op vrijdag 8 juni staan de schoolreizen voor groep 3 t/m
7 gepland. Groep 2 en groep 8 zijn op deze dag vrij.
Groep 3 en 4 gaan dit jaar naar de Beekse Bergen:
Safaripark en Speelland.
We vertrekken om 08:45 uur en zijn om 16:30 uur weer
terug op school. Het bedrag van de schoolreis voor de
groepen 3 en 4 is €22,50
Groep 5,6 en 7 gaan naar de Efteling.
We vertrekken die dag om 08.45 uur met de bus
en zijn rond 17.30 uur weer terug op school.
De kosten voor de Efteling zijn €24,50 per
leerling.
Wij willen u vragen om het geld in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Graag gepast
betalen en het geld in een gesloten envelop stoppen voorzien van naam.
Wilt u het geld uiterlijk maandag 28 mei inleveren?
Alvast bedankt!

Homerun
De opbrengst van het Goede Doel, in dit geval de Home Run (dhr. Kees Ploeg) heeft een
fantastisch bedrag opgebracht: € 637,10.
Alle leerlingen van groep 7/8 die hieraan meegewerkt hebben hartelijk bedankt! Jullie
hebben laten zien iets over te hebben voor anderen en je daarvoor in te willen zetten!
Wij zijn trots op jullie!

Verkeersexamen
Alle leerlingen die deelgenomen hebben aan het verkeersexamen zijn in één keer
geslaagd voor zowel hun theoretisch, als hun praktisch examen!
Van harte gefeliciteerd allemaal!
Een leerling zal het verkeersexamen nog inhalen, omdat deze
wegens ziekte afwezig was.

Cultuuronderwijs

Op 25 mei krijgen de groepen 5 en 6 een gastles over Tijd voor Theater! Deze les is een
onderdeel van het kunstmenu waaruit wij dit schooljaar cultuurlessen afnemen.

Schaakworkshop

Op 14 mei doen de groepen 4 t/m 8 mee aan een schaakworkshop. Deze workshop
wordt volledig op de chromebooks gegeven door de organisatie Chessity. We willen
onderzoeken of we schaken eventueel een onderdeel van ons lesprogramma kunnen
maken. Waarom?
• Schaken stimuleert het brein: Schaken is goed voor de ontwikkeling van het brein.
Kinderen die leren schaken profiteren daar levenslang van.
• Schaken leert kinderen denken: schaken scherpt het denkvermogen. Kinderen
leren creatief en kritisch nadenken en problemen oplossen.

• Schaken bouwt aan 21st Century Skills: Schaken past binnen het STEAM-onderwijs.
(Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) Spelenderwijs leren
kinderen analyseren, plannen en uitvoeren.
• Schaaklessen op deze manier bevorderen het onderwijs op maat: De lessen zijn
geschikt voor alle niveaus, ieder kind leert op zijn eigen tempo en op zijn eigen
niveau. Doordat de lessen worden aangeboden volgens het ‘gamend leren’ blijven
de kinderen gemotiveerd en geïnspireerd om te leren schaken.

Enquête verkeerssituatie Julianaschool

Zoals al eerder gemeld, zijn we met een werkgroep bezig om de verkeerssituatie rond de
school in samenwerking met de gemeente veiliger te krijgen. Hiertoe heeft een

masterstudent voor de gemeente een enquête ontwikkeld, die in de week van 14 mei
wordt uitgedeeld op school. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 zullen deze vragenlijsten
mee naar huis krijgen. Het is de bedoeling dat u die samen met uw kind invult en weer
retourneert. De medewerking is geheel vrijblijvend, maar wel belangrijk om ook de
meningen van de kinderen en de ouders te peilen over de verkeerssituatie rond de
school.

Verkiezingen nieuw lid MR
In de week van 14 mei zal er vanuit de MR een mail worden gestuurd over de aanstaande
verkiezingen voor een nieuw lid in de MR. Houd dus uw mailbox in de gaten!

LATEN LEREN DOOR POSITIEVE ONDERSTEUNING
Als een kind met aanmoediging leeft, leert het vertrouwen
Als een kind met verdraagzaamheid leeft, leert het geduldig te zijn
Als een kind met complimenten leeft, leert het waarderen
Als een kind met aanvaarding leeft, leert het lief te hebben
Als een kind met goedkeuring leeft, leert het van zichzelf te houden
Als een kind met eerlijkheid leeft, leert het oprechtheid
Als een kind met delen leeft, leert het vrijgevig te zijn
Als een kind met redelijkheid leeft, leert het rechtvaardigheid
Als een kind met vriendelijkheid en aandacht leeft, leert het respect te hebben
Als een kind met zekerheid leeft, leert het geloof te hebben in zichzelf en in de mensen
om hem heen
Als een kind met vriendschap leeft, leert het dat de wereld om hem heen een fijne plek is
om in te leven

Agenda
10 mei
17 mei
20 mei
21 mei
22 t/m 24
mei
23 mei
27 mei
29 t/m 31
mei

Hemelvaartsdag
Schoolreis groep 1 en 2
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Citotoetsen groep 3 t/m 7
Juf Reeders jarig
Juf Kitty jarig
Citotoetsen groep 1 t/m 7

