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Nieuwsflits 5
Maandag 14 januari 2019
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u de eerste nieuwsflits van 2019, zodat u op de hoogte bent van enkele schoolzaken.
Personeel:
Vanaf D.V. maandag 11 februari hoopt meester Jordy Minheere stage te komen lopen op onze school.
Hij zit op het Hoornbeeck College in Goes. Hij zal leerlingen individueel en in groepjes gaan helpen in
de groepen 3 tot en met 6. Tot aan de zomervakantie zal hij zijn stage bij ons doen.
Ook komt juf Else van der Reest rond deze datum bij ons op school. Zij zit op het Hoornbeeck College.
Zij doet haar stage van 10 weken in de groepen 1, 2, 7 en 8. We heten de beide studenten van harte
welkom op onze school en wensen hen een goede tijd toe.
Toezichthoudend bestuur en medezeggenschapsraad:
Op D.V. dinsdagavond 12 februari hoopt dhr. Nieuwenhuijse van de VGS naar onze school te komen,
om ons verder te helpen in het proces tot een goede rolverdeling binnen het bestuur van de school.
Het is belangrijk dat het bestuur en het toezicht daarop goed gescheiden wordt. Ook de rol van de
medezeggenschapsraad wordt dan direct een stuk duidelijker. Op deze wijze hopen we met elkaar
(verder) te leren om zo het goede voor de school te zoeken.
Uit de gezinnen:
Bij de familie Noorthoek is een dochtertje geboren: Kate-Lynn. Zij is het zusje van Julianne uit groep 7,
Anne-Mirthe uit groep 4 en Jolenthe uit groep 1. Naast blijdschap zijn er ook zorgen rondom de
gezondheid van het kleine meisje. Van harte gefeliciteerd en via deze weg willen we haar ook een
verder herstel toewensen. Nadat het eerder zo ernstig was, komt Hem alleen de dankbaarheid toe!
Oudercommissie:
We hoorden van Alinda Noorthoek dat ze heeft bedankt voor het werk in de oudercommissie. We
willen Alinda hartelijk dank zeggen voor het werk wat ze hierin gedaan heeft. Petra Buijs zich heeft
opgegeven om de plaats van haar in te nemen. Van harte welkom! Ongeveer twee keer per jaar
vergadert de oudercommissie met de schooldirecteur om de lopende zaken door te nemen. Als school
zijn we erg blij met de oudercommissie, die ons als personeel op diverse punten ondersteunt!
Luizencontrole:
Op de eerste maandag na de kerstvakantie was er weer een luizencontrole op school. Gelukkig zijn er
geen beestjes aangetroffen. Alle moeders die geholpen hebben willen we weer hartelijk bedanken!
Tot zover het nieuws van de Koningin Julianaschool. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard

Agenda
Vrijdag 1 februari 2019:
Donderdag 7 februari:
Maandag 11 februari:
Woensdag 27 februari:
Maandag 4 maart:

De leerlingen krijgen hun rapport mee
1e gespreksavond n.a.v. de rapporten
2e gespreksavond n.a.v. de rapporten
Biddag op Tholen, geen school
Eerste vrije dag in de voorjaarsvakantie

