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Docent Drama op de Julianaschool
Mijn naam is Linda den Hollander en ik ben dramadocent. Ik ben de
voorzitter van de Stichting Moracay. Deze stichting heeft drie maal een
toneelstuk op de planken gezet.
Ook hebben wij een kindertoneelclub met kinderen van verschillende
leeftijden.
Vorig jaar gaf ik dramales aan alle kinderen van de Kennedy school in
Fijnaart. Dit jaar zijn we ook begonnen met de Julianaschool met mijn
Toneelvriendin Melanie Oostdijk. Samen kunnen we nog meer aan de
kinderen leren.
In tegenstelling tot wat velen denken is het schoolvak
drama niet alleen bedoeld om de leerlingen beter te
leren toneelspelen of om een eenmalige schoolmusical
tot stand te brengen. De doelen van drama in het
Basisonderwijs zijn namelijk: stimuleren van de fantasie,
creativiteit, zelfredzaamheid, vergroten van de
concentratie en het zelfvertrouwen, leren
samenwerken, omgaan met pestgedrag en wegnemen
van faalangst.
Als wij dramales geven, kijken we per klas wat er belangrijk is. Dat kan zeer verschillen.
Ieder kind is verschillend.
Het doel van onze lessen is dat de kinderen durven en zeker dat ze er plezier in hebben.
Vanuit onze ervaring kunnen wij u zeggen dat wij het ontzettend leuk vinden als een
verlegen kind ineens op het podium staat en zich durft te laten zien en horen. Wij prijzen
de kinderen en dit is dan weer goed voor hun zelfvertrouwen.

Nieuwe regels betreft brengen en halen van de kinderen!
We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de
nieuwe ingang naar het schoolplein dan toch klaar. Dat
betekent dat we nu ook de regels betreft het halen en brengen
van kinderen aanpassen en dat het de bedoeling is dat iedereen
zich aan die regels gaat houden. We hebben dit tenslotte
gedaan om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.
Vanaf 1 februari 2019 gelden dan ook de volgende regels:
• Alleen ouders met kleuters komen door de poort bij de hoofdingang (gele deur met
de ballon) het schoolplein op. Zij mogen hun auto of fiets ook bij die poort parkeren.
• Kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten worden door ouders die met de auto komen
alleen afgezet op de kiss and ride zone bij de kerk. U laat uw kind daar uitstappen en
rijdt vervolgens weer verder. Uw kind loopt van daaruit naar de ingang van het
schoolplein aan de kerkzijde en gaat daar het schoolplein op.
• Ouders die kinderen met de fiets komen brengen, stoppen op de tegels bij de ingang
kerkzijde, kinderen stappen af en gaan door de poort het plein op. Kinderen die zelf
fietsen, lopen vervolgens met de fiets aan de hand het schoolplein op en stallen hun
fiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Let op dat je de fietsen goed aansluit
en dicht naast elkaar parkeert.
• Eenmaal op het schoolplein, gaan kinderen niet meer het schoolplein af.
• Bij het afhalen van de kinderen gelden de zelfde regels, maar dan omgekeerd. Komt
u uw kind met de auto halen dan parkeert/wacht u bij de kiss and ride zone. Komt u
met de fiets of te voet dan wacht u op de tegels bij de ingang aan de kerkzijde. Of als
uw kind in groep 1 of 2 zit wacht u bij de poort van de hoofdingang. Kinderen lopen
met de fiets aan de hand over het schoolplein en stappen pas buiten het plein op de
fiets.
We begrijpen dat nieuwe regels altijd even wennen zijn, het helpt om elkaar te blijven
aanspreken over deze nieuwe afspraken. Vanaf 1 maart zullen we ook als school hier
strenger op gaan controleren, maar zullen we deze controles ook uit laten voeren door
de BOA’s van de gemeente Moerdijk en eventueel de wijkagent.
De nieuwe afspraken zijn er om te zorgen dat de kinderen op een veilige manier naar
school kunnen en ook de school weer op een veilige manier kunnen verlaten.
Wij rekenen op uw begrip!

Overblijf
Wij zijn erg blij te kunnen melden dat we op dinsdag en donderdag twee nieuwe
overblijfmoeders hebben kunnen vinden. Emma Tak en Anne Laurens komen ons
overblijfteam op dinsdag en donderdag versterken.

Op maandag van 12.00 uur tot 13.00 uur is er nog wel een probleem. Wij zijn écht nog
dringend op zoek naar 1 overblijfkracht. Opa’s, oma’s, vaders, moeders die het leuk
vinden om te helpen tegen een vergoeding van 9 euro per uur kunnen zich aanmelden bij
juf Suzanne. S.v.kaam@dewaarden.nl
Indien u het overblijfgeld nog niet heeft betaald, denkt u er dan alstublieft aan dit alsnog
over te maken.

Studiedag Team Julianaschool
U zult zich vast wel afvragen: wat doen die leerkrachten nu eigenlijk op zo’n studiedag?
Daarom willen we u ook via de nieuwsbrief op de hoogte houden met wat voor
ontwikkelingen wij bezig zijn.
Opbrengst gericht werken
Afgelopen vrijdag is onze studiedag gegaan over opbrengstgericht werken. We worden
hierin begeleid door Wilma Peulen, orthopedagoog en onderwijsadviseur bij het CED.
Opbrengstgericht werken leidt tot betere prestaties. We gebruiken hierbij een
praktische, goed onderbouwde en beproefde aanpak: Opbrengstgericht werken in 4D.
Deze aanpak is gebaseerd op 4 pijlers: Data, Duiden, Doelen en Doen
Data: Systematisch gegevens over de leeropbrengsten van leerlingen vaststellen en wat
we met de school willen bereiken. Dit noemen we de schoolambitie.
Duiden: Data vergelijken met de schoolstandaarden. Bereiken we wat we willen
bereiken?

Doelen: Leerlingen toewijzen aan niveaugroepen. Formuleren van doelen in een
groepsplan.
Doen: Uitvoeren.
De 4D-aanpak is toepasbaar in verbetertrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van lezen,
taal, rekenen, spellen of gedrag. Het programma biedt ruimte voor verschillen. We
kunnen ons focussen op opbrengstgericht werken of juist een accent leggen op passend
onderwijs.

Verder hebben we op dinsdag 5 februari een naschoolse studieavond gehad, waarop we
met elkaar een start hebben gemaakt met het schoolplan voor 2019-2023
Een schoolplan wordt met het hele team geschreven. We hebben een hele inspirerende
avond gehad waarin we eerst hebben gekeken naar onze sterke en zwakke punten van
de school en ook wat onze kansen en bedreigingen zijn. Vandaaruit hebben we met
elkaar de drie belangrijkste kansen, sterktes, zwaktes en bedreigingen vastgesteld. Ook
hebben we met elkaar gesproken over de trends en ontwikkelingen die de komende
jaren op ons af komen en met welke we in het onderwijs ook echt iets zullen moeten

doen. Daarna zijn we aan de slag gegaan met onze missie, waartoe zijn we hier? Wat is
ons doel? En voor wie zijn we hier(niet)? Er zijn al voorzichtige eerste zinnen
geformuleerd om te komen tot een heldere en krachtige missietekst.
Hier komen we in een volgende bijeenkomst op terug. Dan gaan we ook nadenken over
onze kernwaarden, onze kernkwaliteiten en onze visie.
Elke keer komen we een stukje verder. Zo komen we uit op een mooi nieuw schoolplan,
waar we, nadat ook de MR haar zienswijze en instemming hierop heeft kunnen geven,
vanaf het nieuwe schooljaar mee gaan starten.

De kleuters dansen
De kleuters krijgen de komende maanden op verschillende woensdagochtenden dansles van
juf Patricia. Met veel geduld en plezier geeft zij haar lessen. De kinderen vinden het enorm
leuk en bewegen vol overgave door de gymzaal. Met behulp van dans wordt de ontwikkeling
op motorisch gebied gestimuleerd.
Spelenderwijs verbetert de motoriek. Het samen dansen met leeftijdsgenoten bevordert de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens het dansen. Ze
dansen naast elkaar en met elkaar. Ze leren samenwerken tijdens het dansen. Daarnaast
leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via dans. Tijdens het dansen wordt er
op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. Dansexpressie levert hierin een
grote bijdrage. Juf Patricia geeft ook buiten schooltijd les in ons gebouw. Voor meer
informatie kunt u naar http://danswerkpatricia.nl/

Webinar van de GGD voor ouders van basisschoolleerlingen
Op woensdag 13 maart om 19.30uur organiseert GGD West Brabant een webinar
‘Relaties en seksualiteit bij kinderen’.

Aanmelden via deze link https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relatiesen-seksualiteit-bij-kinderen

PBS
Wat complimenten al niet met je doen! Net voor de kerstvakantie heeft u allemaal van
uw eigen kind een compliment gekregen in de kerstkaart van het team van de
Julianaschool. We hebben daar de vraag aan gekoppeld of u misschien als ouder wil
meedenken in de PBS werkgroep om vaker dit soort acties op touw te zetten en PBS in de
school (nog) zichtbaarder te maken.
Er zijn daarop bijzonder veel positieve reacties gekomen en zelfs drie ouders hebben zich
gemeld om lid te worden van de PBS-werkgroep. De werkgroep heeft daarop besloten
alle drie de ouders toe te laten tot de werkgroep. Het is erg fijn dat ouders zo betrokken
zijn en hun steentje willen bijdragen.
We verwelkomen dan ook van harte Eefke Smit, Marjolein van Alphen en Agnes Bakker.

Nieuwsbrief maart
LET OP! In verband met de voorjaarsvakantie komt de nieuwsbrief van de maand maart
uit op donderdag 14 maart!

Agenda
1 februari
3 februari
6 februari
11 februari
11 – 15
februari
14 februari
18 februari
28 februari

Studiedag (alle kinderen vrij)
Scholendienst
Rapport mee
15.00-16.00 uur Inloopspreekuur CJG (Ditte)
Deze week ouderavond of voortgangsgesprek groep 1-7 en
schooladviesgesprekken groep 8
Juf Sandra jarig, Valentijnsdag
MR vergadering aanvang 20.00 uur
Speelgoedmiddag groep 1-2

