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Nieuwsflits 1
Woensdag 5 september 2018
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u de eerste nieuwsflits van het nog maar pas begonnen schooljaar. Als personeel
en kinderen mochten we na de vakantie de gezondheid en krachten nog ontvangen om met elkaar
weer aan het werk te gaan op school. Alleen de Heere komt daar de dank voor toe. Ongeveer
maandelijks zullen we u als ouder(s) / verzorger(s) via deze nieuwsflitsen informeren over de
belangrijke zaken van school. Vanaf dit schooljaar ziet u, dat ook de vormgeving van de Nieuwsflitsen
is veranderd. Sommige dingen staan er niet meer in, terwijl andere onderwerpen juist wel terugkomen.
Personeel
Juf Caroline Muijt vertelde ons dat ze in blijde verwachting is. Verderop in het schooljaar zal ze als alles
goed gaat met verlof gaan. We willen de juf met haar man en gezin van harte feliciteren!
Voor u is het ook goed om te weten, dat ik op maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdag en af en
toe op vrijdag op de Koningin Julianaschool in Sint-Philipsland aanwezig ben. Mocht u mij willen
spreken, dan is daar ruimschoots de mogelijkheid voor. Voor dringende zaken kunt u ook mobiel
bellen. Mijn telefoonnummer staat in de schoolgids.
Plusklas
Ook dit schooljaar is de plusklas weer van start gegaan. Meester Bakker verzorgt de lessen in deze
groep op ongeveer 20 vrijdag in het cursusjaar. De betreffende ouders van de leerlingen uit de plusklas
zijn al apart uitgenodigd voor een informatiemoment over de plusklas. We hopen dat de leerlingen uit
de plusklas de nodige kennis en vaardigheden mogen opdoen, zodat ook zij straks op een goede wijze
zijn voorbereid op hun toekomst.
Informatieavond en luistergesprekken
Als personeel hebben we besloten om de informatie, die op de informatieavond aan het begin van
schooljaar gegeven werd, vanaf dit cursusjaar op papier te geven. Op deze wijze willen we alle ouders
bereiken en hoeft u hiervoor niet op school te komen. In de komende weken krijgt u van de
leerkrachten per email deze informatie. Uiteraard vinden we persoonlijk contact tussen ouders en
school erg belangrijk. Nog voor de herfstvakantie worden er twee avonden met luistergesprekken
gehouden. Voor deze avonden worden alle ouders uitgenodigd, zodat u persoonlijk kunt spreken met
de juf of meester van uw kind(eren). In de agenda onder aan deze nieuwsflits vindt u alvast de data
van deze avonden.
Luizencontrole
Na de zomervakantie is er weer een luizencontrole geweest. Gelukkig zijn er geen beestjes
aangetroffen. Na iedere vakantie zal op de maandagmiddag gecontroleerd worden.
Sportbuurtwerk
Deze week hebben de kinderen de boekjes van het sportbuurtwerk mee naar huis gekregen. U kunt
als ouders hier ook in meekijken. Bij leven en welzijn volgende week donderdag 13 september start

het sportbuurtwerk weer van half vier tot half 5. Vanzelfsprekend is het op basis van vrijwilligheid of
kinderen hier wel of niet aan meedoen.
Thools Dictee
Ook dit cursusjaar hopen we als school weer mee te doen met het Thools Dictee. Dit staat gepland
voor D.V. vrijdag 28 september. Van de uitslag houden we u op de hoogte.
Tot zover het nieuws van de Koningin Julianaschool. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda
Donderdag 13 september:
Vrijdag 28 september:
Maandag 8 oktober:
Woensdag 10 oktober:
Vrijdag 12 oktober:
Maandag 22 oktober:

15:30 uur Sportbuurtwerk
Thools Dictee
1e avond met luistergesprekken
2e avond met luistergesprekken
Laatste vrijdag voor de herfstvakantie
Eerste maandag na de herfstvakantie, ’s middags
luizencontrole

