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Even voorstellen
Hoi,
Mijn naam is Ila, ik ben 16 jaar oud en zit op het Kellebeek
college in Roosendaal. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding
onderwijsassistent en loop daarom stage bij groep 1 en 2 op
donderdag en vrijdag tot aan de zomervakantie, wat ik erg
leuk vind. Na de opleiding onderwijsassistente te hebben
afgerond wil ik graag door naar de Pabo. Vroeger heb ik zelf
ook op de julianaschool gezeten dus vind het erg leuk om hier
weer te zijn op die twee dagen in de week!

Nieuws vanuit de kerstwerkgroep
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de Kerst. Alvast kort het programma
van donderdag 20 december, een uitgebreide versie volgt nog:
8:30 uur Op school
10:45 uur Viering in de kerk (ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van
harte welkom)
12:15 uur Alle kinderen eten lunch op school (zelf eten en drinken meenemen)
14:15 uur School uit (Let op: continurooster!)
16:45 uur
17:00 uur
19:00 uur
19:15 uur

Weer op school in je mooiste kerstoutfit met zelfgemaakte hapjes.
Gala-kerstdiner
Ouders welkom in de aula voor een drankje
Kinderen ophalen in de klassen

Het kerstdiner heeft dit jaar als thema Gala! Dus de kinderen mogen in hun mooiste
kerstoutfit naar school toe komen.

Bij een gala hoef je niet zelf je eten te gaan halen, dus zoeken wij vaders die onze ober
willen zijn! Mocht u ons hierbij willen helpen kunt u zich middels een nog volgende brief
opgeven.
Met vriendelijke groet,
Team en ouderraad Julianaschool

Luizen Pluizen
Op maandag 7 januari, meteen na de kerstvakantie, vindt
de luizencontrole plaats. Wilt u die dag bij uw kind(eren)
geen gel in de haren doen en geen ingewikkelde staarten
en vlechten. Dit om de controle snel en soepel te laten
verlopen.
We hebben dit schooljaar weer een grote groep
luizenmoeders bereid gevonden die dit met vol
enthousiasme willen gaan doen. Aangezien zij allen op
maandag kunnen, is er besloten om de luizencontrole van
de woensdag naar de maandag te verplaatsen.

In plaats van de Zending
Dit schooljaar hebben we met het hele team besloten dat er niet meer wekelijks een
zending naar het goede doel gaat. We merkten dat het steeds minder ging leven in de
klas en thuis en dat er dus ook steeds minder opgehaald werd. Daarom willen we nu één
keer per jaar een grotere activiteit voor het goede doel organiseren. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een sponsorloop of iets dergelijks. Wat dat dit jaar gaat worden is nog
niet bekend, maar daar zult u binnenkort meer over horen.
Ook is er besloten dat we om het jaar mee gaan doen aan de ‘Schoenmaatjes’ actie van
Edukans. Dit jaar doen wij als school dus niet mee. Volgend schooljaar weer wel.

Ouders gevraagd voor de verkeerswerkgroep
Beste ouders,
Wij zijn momenteel volop bezig met het inplannen en organiseren van
verkeersactiviteiten op de Julianaschool. In maart staan o.a. Streetwise ( een project van
de ANWB) voor de hele school en skate clinics voor de bovenbouw op de agenda. Onze
school heeft het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label), dit label stelt ons in staat om
dergelijke activiteiten te organiseren. Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij
het organiseren van deze activiteiten. Verkeerseducatie is onderdeel van ons onderwijs.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer
en wat ze kunnen doen om veilig aan het verkeer deel te nemen.
Op dinsdag 11 december zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 aan de slag gaan met
een project over zichtbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn
van het feit dat “zichtbaarheid” in het verkeer noodzakelijk is. Deze dag willen we de
kinderen met behulp van de
verlichtingskoffers van Veilig
Verkeer Nederland laten
ervaren dat goede
verlichting en reflectoren op
de fiets noodzakelijk zijn.
Ook gaan de kinderen met
klasgenoten hun eigen fiets
controleren aan de hand van
een checklist. Wij willen de
kinderen van de groepen 5
t/m 8 dus vragen om op 11
december op de fiets naar
school te komen, zodat wij
samen de fietscontrole
kunnen uitvoeren.
Vindt u verkeerseducatie
ook belangrijk en bent u in de gelegenheid om onze school te helpen bij het organiseren
van dergelijke verkeersprojecten? Dan horen wij het graag. U kunt zich aanmelden via
onderstaande mail adressen:
t.reeders@dewaarden.nl
k.verwater@dewaarden .nl

Overblijfouders gezocht!
Op maandag, dinsdag en
donderdag kunnen de kinderen
overblijven op school. Wij zijn
dringend op zoek naar een extra
overblijfouder. Ook invalkrachten
zijn van harte welkom. 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 via
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 bovendien een kleine financiële vergoeding tegenover.

Kinderpostzegels 2018
Zoals u weet, hebben we er dit jaar voor gekozen een
gedeelte van de opbrengst van de Kinderpostzegelactie te
besteden aan actuele boeken voor onze eigen school.
Groep 7 en 8 hebben super hun best gedaan!
We mogen in totaal 6 boekenpakketten bestellen ter
waarde van €125,- per pakket!
In totaal is opgehaald door groep 7/8: € 3014,68
Jongens en meisjes: Complimenten voor jullie fantastische inzet!

PBS teamlid gezocht!
In onze vorige nieuwsbrief heeft onderstaand stukje al een keer gestaan. Helaas hebben
we tot op heden nog geen aanmelding ontvangen. Wij zijn dus nog steeds op zoek naar
een ouder die ons PBS-team wil versterken! Dus, aarzel niet langer en geef u op!
In het schooljaar 2014-2015 zijn we op de Julianaschool gestart met PBS. Wij besteden veel
aandacht aan positief gedrag. Vanuit onze gezamenlijke waarden veiligheid,
betrouwbaarheid en respect hebben we gedragsverwachtingen afgeleid. We zijn duidelijk
naar kinderen toe wat we van hen verwachten en benoemen de positieve dingen die we
zien. Hier leggen we de nadruk op. Hierdoor creëren we een positief klimaat op school.
Binnen de school is er een PBS-team. Dit team zorgt ervoor dat PBS blijft bruisen binnen de
school. We hebben regelmatig overleg met elkaar, dragen ideeën aan in de
teamvergadering en zorgen ervoor dat PBS zichtbaar is binnen de school.
Het PBS-team bestaat uit:
juf Paula
juf Kitty
juf Suzanne
juf Marieke
ouderlid: Anneke Kleinloog
Wij zijn nog op zoek naar een nieuw ouderlid om ons PBS-team te versterken. We
vergaderen ongeveer één keer in de zes/acht weken. Lijkt het u leuk om mee te denken op
onze school, stuur dan een mailtje naar s.v.kaam@dewaarden.nl
Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 9 januari 2019.

Europees Kampioen op de Julianaschool
Op 11 november nam Mees Rutters als lid van
Karate Moerdijk succesvol deel aan
het Europese Kampioenschappen Seiwakai
Open International Championships in Londen.
Dat is een open karatetoernooi voor
verschillende karatestijlen met meer dan 500
deelnemers uit Europa en Azië. Zeventien
karateka’s van de club streden om de
overwinning in verschillende onderdelen: kata
(individuele vorm) en kumite (sparren). Mees
kwam uit in het onderdeel kumite, in de klasse 8-9 jaar.

Mees won alle partijen en mag zich nu Europees kampioen noemen.
Vorige maand heeft Mees ook een mooie zilveren medaille gewonnen op het Open
Zeeuwse Karatekampioenschappen.
Mees: “Ik was in Londen voor het Europees Kampioenschap. Eerst ben ik met mijn vader
naar de wedstrijd Christal Palace tegen Tottenham Hotspur geweest. Christal Palace had
1-0 verloren. Daarna zijn mijn vader en ik naar de McDonalds geweest. In het hotel zag ik
Daniël en Carlo. Toen zijn we naar onze kamer gegaan. De volgende dag ben ik en mijn
gezin de wedstrijd gegaan. Heel mijn team moest karate. Als eerste moesten Thomas,
Ebben en Rens. Zij hebben kata gedaan! Daarna ging ik sparren (kumite). ik begon al
gelijk in de halve finale. De eerste partij had ik met 5-3 gewonnen! In de finale had ik met
7-4 gewonnen. Ik stond op de eerste plaats. Op de tweede en derde plaatsen waren
alleen maar Engelsen. Toen gingen we naar de trein. Die ging van het Verenigd Koninkrijk
naar Frankrijk. We waren pas om 1 uur thuis.”

Mees, namens de Julianaschool van harte gefeliciteerd met het behalen van deze
prachtige titel!

Nieuwsbrief Januari
De nieuwsbrief van januari zal ivm de kerstvakantie uit komen op 10 januari 2019

Meer Moerdijk

PBS
Tips voor de leerkrachten maar ook tips voor thuis!

Agenda
3 december
5 december
6 december

10 december
18 december
20 december
22 december
t/m 6 januari
4 januari
7 januari
10 januari

Inloopspreekuur CJG (Toos de Moor)
Sinterklaasviering op school
Verjaardag Sint Nicolaas groep 1 t/m 4 starten om 9.30 uur
Speelgoedochtend groep 1-2
19.00 uur versieren Kerst
MR vergadering aanvang 20.00 uur
Kerststukjes maken groep 1 t/m 8
Continurooster ivm kerstviering en galadiner
Kerstvakantie
Meester Richard jarig
Luizencontrole
Nieuwsbrief Januari uit

Het team van de Julianaschool wenst u allen mooie feestdagen toe en een positief 2019!

