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Nieuwsflits 3
Dinsdag 30 oktober 2018
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u weer een nieuwsflits, zodat u op de hoogte bent van de laatste schoolzaken.
Personeel:
Juf Coraline vertelde ons het blijde nieuws dat ze zwanger is. Ongeveer na de voorjaarsvakantie hoopt
zij met zwangerschapsverlof te gaan. We willen de juf en haar gezin van harte feliciteren met komende
gezinsuitbreiding.
Leerlingen:
Net voor de herfstvakantie heeft Rosy Visscher uit groep 5 haar arm gebroken en in de herfstvakantie
heeft Sem Moerland uit groep 2 zijn been gebroken. Beide leerlingen hebben hiervoor gips gekregen.
Beterschap toegewenst!
Overeten op school
Vanaf januari 2019 komen er wat veranderingen in het overblijven van leerlingen op school. Op dit
moment kost het overblijven €2,50 per leerling per keer. Van volgend kalenderjaar wordt dit €1 per
leerling per keer. Als de moeder van overblijvende kinderen meedraait in het rooster van overblijven,
kunnen de kinderen gratis op school overeten. De moeders die overeten op school, krijgen hiervoor
een vergoeding van €4 per keer. De commissie is nog op zoek naar moeders, die ook mee zouden willen
doen met het overblijven. Als u meer informatie wilt, of u wilt zich opgeven, dan kunt u contact
opnemen met de coördinator, Alinda Noorthoek op het telefoonnummer 06-50859414.
Kerstvieringen
Op de laatstgehouden personeelsvergadering is besloten dat de kerstviering van groep 1 en 2 op
dinsdag 18 december wordt gehouden in ‘De Wimpel’. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben
de kerstviering vanaf dit schooljaar op school. Hun viering is op vrijdagmorgen 21 december. Hierbij
zullen geen ouders of overige belangstellenden aanwezig zijn. Als de school deze morgen om 12 uur
uitgaat, hebben de leerlingen gelijk kerstvakantie.
Meivakantie
Op school hebben we gesproken over een aanpassing in het vakantierooster van dit schooljaar. We
hebben het voornemen om toch twee weken meivakantie te gaan houden. De nieuwe meivakantie is
dan vanaf D.V. maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei. De week Hemelvaartsvakantie wordt dan
weer teruggebracht tot de donderdag en de vrijdag in die week. Dit sluit beter aan bij de andere
basisscholen op het eiland Tholen, het Calvijn College en de Prins Maurits. Mocht dit bij u op grote
bezwaren stuiten, dan horen we het graag. In de volgende nieuwsflits kunnen we het dan definitief
vermelden.
Geen fietsen op het plein
De vernieuwingen op de schoolpleinen zijn inmiddels afgerond door Van EE speeltoestellen. Het geheel
ziet er keurig uit en de kinderen maken er al veelvuldig gebruik van. Dit gebeurt zowel tijdens als na
schooltijd. De kinderen weten het al, maar we vinden het belangrijk dat u ook weet, dat er geen fietsen

op het plein mogen. Het bedrijf van de speeltoestellen heeft aangegeven dat de betreffende tegels
hier flink onder lijden.
Project op school
Er was even wat verwarring onder ouders over het project. Als school houden we het project om het
jaar. Dat betekent dat er dit cursusjaar dus geen project op school is. Bij leven en welzijn zal in het
cursusjaar 2019-2020 weer project met een kijkavond gehouden worden.
Tot zover het nieuws van de Koningin Julianaschool. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda
Dinsdag 13 november:
Donderdag 15 november:
Vrijdag 16 november:
Woensdag 21 november:
Dinsdag 18 december:
Vrijdag 21 december:
Maandag 7 januari 2019:

Vergadering van het toezichthoudend bestuur en de
medezeggenschapsraad
15:30 uur Sportbuurtwerk op het schoolplein
De leerlingen van groep 8 gaan naar de VO-dag in
Middelharnis
Dankdag op Tholen, geen school
19:30 uur Kerstviering voor groep 1 en 2 in ‘De
Wimpel’
Kerstmorgen voor groep 3 tot en met 8 op school, de
leerlingen krijgen om 12 uur vakantie
Eerste maandag na de kerstvakantie, ’s middags
luizencontrole

