maandbrief februari
Weer naar school
Vanaf maandag 8 februari mogen de kinderen weer naar school, zoveel is inmiddels duidelijk. Goed nieuws! Als
schoolteam hebben we de afgelopen weken ons best gedaan om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te
organiseren. Er is hard gewerkt om de lessen online door te laten gaan, de kinderen betrokken te houden, extra
hulp te bieden, vorderingen bij te houden en u als ouders (technisch) te ondersteunen. We zijn over het
algemeen tevreden over hoe dat verlopen is en dat is voor een groot deel te danken aan de inzet van alle
leerlingen en u als ouders. Bedankt daarvoor! Maar eerlijk is eerlijk: het onderwijs op school is beter en leuker
dan het thuisonderwijs. Het is dan ook heel fijn dat de kinderen binnenkort weer naar school mogen komen.
Toch hebben we als schoolteam ook nog de nodige vragen over de heropening, bijvoorbeeld over de veiligheid
van het personeel en de aanscherping van de richtlijnen die bepalen wanneer kinderen wel of niet naar school
mogen komen. We verwachten dat we daar de komende dagen duidelijkheid over krijgen en zullen u eind van
deze week informeren over de afspraken die vanaf volgende week gelden.

Rapporten & tienminutengesprekken
Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen hun rapportmap mee naar huis. Zoals
we u eerder hebben laten weten, zullen de uitslagen van de halfjaarlijkse
toetsen van het leerlingvolgsysteem nog niet in het rapport opgenomen
worden. We nemen deze toetsen in maart af en zullen de uitslagen toevoegen
aan het eindrapport in juni.
Oudergesprekken groep 1-7
Vandaag kunnen de ouders met meerdere kinderen in groep 1 t/m 7 vanaf 18:00
uur de gesprekken plannen via Social Schools. Woensdag om 18:00 uur
ontvangen ook de andere ouders de uitnodiging om een dag en tijd te kiezen.
Net zoals in november ontvangt u van de leerkracht een bericht met een link
voor een online gesprek via Mircosoft Teams.

Schoolkeus groep 8
Het laatste schooljaar op de basisschool is in veel opzichten
bijzonder, onder andere doordat er een schoolkeus voor volgend
jaar gemaakt moet worden. Maar welke middelbare school past
nou goed bij wat je wilt en kunt? De leerlingen van groep 8 zijn
samen met hun ouders en leerkracht bezig om die vraag te
beantwoorden. Best lastig in een tijd waarin de middelbare scholen
geen open dagen mogen organiseren. Gelukkig hebben veel
leerlingen al scholen bezocht toen ze in groep 7 zaten en worden
er online allerlei mogelijkheden geboden.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen en ouders weten welk onderwijsniveau aansluit bij de mogelijkheden, is
er in november door school een voorlopig advies afgegeven. Dit advies over het best passende instroomniveau
is gebaseerd op de uitslagen van het leerlingvolgsysteem (LVS-toetsen van de afgelopen jaren), de
klassenresultaten, het inzicht, de werkhouding, de concentratie, de snelheid, het huiswerkgedrag en de mate
van hulp die de leerling nodig heeft.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en wordt het tijd om te kiezen. De school zal de komende weken
een definitief advies opstellen en communiceren met de ouders en leerlingen. In de eerste week van maart
volgt dan het eindgesprek waarbij ook de inschrijving voor de nieuwe VO-school definitief wordt gemaakt.
Eindtoets
Voorlopig gaan we ervan uit dat de leerlingen op dinsdag 20 april meedoen aan de
landelijke eindtoets. Op onze school wordt de eindtoets van Route 8 afgenomen. Op dat
moment is de inschrijving voor de nieuwe school dus al in orde gemaakt. Toch is de uitslag
van de eindtoets nog wel van belang als zogenaamd ‘tweede gegeven’: VO-scholen willen
het advies van de basisschool graag bevestigd zien door een bijpassende score van de
eindtoets.

Webinars van het CJG
Aan alle ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve gratis
een serie korte webinars aan.
Daar gingen we weer.... wekenlang geen school, geen sport, geen
leuke tripjes, geen gezellige afspraken met familie en vrienden. De
kinderen thuis, vakantie, thuis-school en thuis-werk. Jij moe, de
kinderen moe, wekenlang bovenop elkaars lip. Hoe dan?!
Kun je wel wat tips en handvatten gebruiken om hiermee om te
gaan? Je krijgt ze van Tischa Neve in deze webinars. Met deze tips
kun je het thuis ook tijdens de lockdown gezellig houden en actief
bezig zijn met je kinderen.
'Get up! Tijdens de lockdown' bestaat uit 4 korte Webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie, vol
handvatten en tips, voorbeelden en uitleg. Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. En bij elk Webinar krijg je
7 actieve, sportieve filmpjes en opdrachten van team Jonger Oranje voor het hele gezin om samen te bewegen.
Bekijk de gratis webinars via www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen:
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

Bericht van de zendingscommissie
Beste ouders,
Door de sluiting van de scholen werd er de afgelopen weken geen zendingsgeld opgehaald. We hebben daarom
met de zendingscommissie besloten om het doel -het gezinshuis Alas- vooruit te schuiven en te starten met
sparen als alle kinderen weer naar school mogen. Jaap (1983) en Janneke (1985) van Beelen zijn de vaste
opvoeders van gezinshuis Alas. Zij zullen zich verder aan u voorstellen als de school weer open gaat. Zij zijn heel
blij dat de Julianaschool zich voor hun droom gaan inzetten!
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Verder hebben we ook nog een bericht van onze sponsorkinderen te melden:
Hiep hiep hoera! Ons sponsorkind Joseph Charumbira is jarig geweest en 18 jaar geworden. Dat betekent dat
hij nu oud genoeg is om op eigen benen te staan en stopt onze sponsoring. Joseph kan op eigen kracht verder,
mede dankzij onze sponsoring. We zullen hem nog een afscheidsbrief schrijven. De organisatie Plan Nederland
blijft wel betrokken bij Joseph en zijn familie en ze blijven profiteren van de programma’s van Plan
International.
Natuurlijk willen we meer kinderen op weg helpen naar een zonnige toekomst, er zijn nog zoveel kinderen die
onze steun hard nodig hebben. En daarom gaan wij nu Favour Chilembwe uit Malawi helpen als sponsor.
Favour Chilembwe is 7 jaar, haar vader en moeder zijn allebei boer en ze heeft nog een
zusje van 5 jaar. Flavour loopt elke dag 30 minuten naar haar school. Ze woont in een
huis gemaakt van baksteen met een dak van golfplaat en een vloer van aarde. Om te
koken maken ze een vuurtje van hout.
Als onze leerlingen weer naar school komen, zal elke maand weer een andere groep iets
schrijven of kleuren voor Favour Chilembwe. En als Favour Chilembwe dan weer
reageert, leren we haar vanzelf beter kennen.
Met vriendelijke groet,
namens de zendingscommissie, Daniëlle Hasenoot

Bericht van de gebedsgroep
Lieve, lieve mensen,
Wat ben ik blij met de techniek, de mogelijkheden van communicatie
tegenwoordig: het infoblad dat digitaal gestuurd kan worden; de
bovenbouw die de leerkrachten en hun klasgenoten (bijna) elke dag
zien; de onderbouw die ook momenten inplant om elkaar online te zien;
Social Schools. Geweldig toch?! Tuurlijk hapert het af en toe, maar wat
een zegen dat het kan!
En wat een zegen en geruststelling dat we ook altijd met God kunnen
communiceren en in contact kunnen zijn en blijven ongeacht de
omstandigheden! Bidden en Bijbel lezen zijn dé communicatiemiddelen
die we altijd kunnen gebruiken om ‘online’ te blijven met God én met
elkaar, dus bidden jullie mee deze maand?! Normaal staat er elke
maand een groep centraal, dat is de laatste maanden wat anders
gelopen, maar laten we deze maand de onderbouw in het bijzonder
meenemen in ons gebed. Daarnaast willen we jullie allemaal een hart
onder de riem steken – zoals de kinderen laatst bij de leerkrachten
hebben gedaan – en heel veel zegen, kracht en hoop toewensen voor
de komende tijd!
Liefs, de gebedsgroep
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl
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Jarigen van februari
Datum
1
2
5
6
7
9
11
14
15
15
16
16
16
17
18
20
21
22
25
26
26
27
28
29

Naam
Milou Verkuil
Lizzy de Leeuw
Boaz Hogewoning
Flynn Zandbergen
Kiyana Shybani
Lindsey Hartevelt
Ayla van Vliet
Nina van Dam
Elin van Delft
Sanne van Elten
Lise van El
Jet Kromhout
Yasmin Walters
Esmee Ouwehand
Julia de Mooij
Mila van der Zwart
Joshua Ouwehand
Vincent Baars
Juliëtte Ouwehand
Donna Beekhuis
Jits de Jong
Sophie Ravensbergen
Rosalinn Star
Vincent van Starkenburg

Groep
1/2 RD
6
6
4
1/2 RD
8
4
8
5
1/2 M
7
1/2 RD
5
4
1/2 M
4
3
5
4
8
7
1/2 M
1/2 M
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