
Schoel Preûties

Jaargang: 2Ot7-zOLg
Volgende nieuwsbrief

Aeenda:
Vr 08 september

Za 09 september
Ma ll september
Di L2 september
Wo 13 september
Di L9 september
Wo 20 september
7o 22 september
Ma 25 september
Di 26 september
Do 28 september
Do 05 oktober

datum: 08 september
datum: 22 september

nr. 01

nr. 02

- Nieuwsbrief komt uit
- Meneer Engbert Koersen jarig
- Juf Henny jarig
- lnformatieavond - zie voor verdere info de Nieuwsbrief
- Schoolreisje groep 3 t/m 6 - zie voor verdere info de Nieuwsbrief
- Juf Mariëlle jarig
- Prinsjesdag - Kinderen groep 7 en 8 naar Den Haag

- Meester Jasper jarig
- Juf Anke jarig
- Start met de oudergesprekken (info. via de leerkracht)
- Team Studiemiddag - kinderen's middags vrij
- Schoolfotograaf
- lris Studiedag - kinderen kunnen kiezen voor act. in lJsselmuiden

Vanuit de Directie
Afwezieheid directeur
Bij een baan van twee-en-een-halve dag kan het natuurlijk best voorkomen dat ik afwezig ben. ln die
gevallen kunt terecht bij meester Jasper, die dan de honneurs waarneemt. Mocht ook meester Jasper
afwezigzijn, dan kunt u nog kijken of juf Janette aanwezig is. Mocht ookzijafwezigzijn, dan zult u het de
volgende dag even opnieuw moeten proberen.

lnformatie-avond
Op ll september hebben we de informatieavond gepland. U wordt door de leerkrachten, waar uw kind les
van krijgt, op de hoogte gebracht over de lesinhoud, de werkwijze en regels en afspraken. Het tijdschema
ziet er als volgt uit:
19:30 - 20:15 Eerste ronde - informatie rondom:

groep t/2 - groep 4 - groep 5/6 - groep 7

20:15 -20:45 Start Algemeen gedeelte in het Speellokaal
Gelegenheid om koffie/thee te nemen om vervolgens te starten met
de tweede ronde

2O:45 - 2!:30 Tweede ronde - informatie rondom:
groep t/2 - groep 3 - groep 5/6 - groep 8

Voor
ondernemend

leren

We hopen dat u weer in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn



Ouderhulpliist
Met de ouderhulplijst vragen we ouders mee te willen helpen met verschillende zaken op en rond de
school. Er is in het algemeen voor elk wat wils bij. Bent u handig? Dan is het fijn als u zo nu en dan een
klusje voor de school kunt doen. Wilt u liever de sportkleren een keer wassen? Prima. Hebt u groene
vingers en wilt u wel mee helpen de tuin toonbaar te houden? Het zou geweldig zijn. Het zijn vaak kleine
dingetjes, maar handig als we het samen even aanpakken. Dan is het vaak zo gepiept of hoeven we u er
niet te vaak lastig mee te vallen. Vele handen maken licht werk. En uiteindelijk komt het de kinderen ten
goede.

Voor de vakantie hebben we de ouderhulplijst mee gegeven. lk weet niet of iedereen de lijst ingevuld
retour heeft gedaan. Vandaar dat u in de bijlage nogmaals de ouderhulplijst vindt. Heeft u de lijst nog niet
ingevuld, dan het verzoek dit alsnog te doen. Heeft u het wel ingevuld, dan hoeft u niets te doen. Alvast
hartelijk dank voor uw hulp en inzet.

Handdoekenl
Omdat de Ouderhulplijst nog niet definitief is heb ik eerst een voorlopige lijst gemaakt
Vrijdag 08 september
Vrijdag 1-5 september
Vrijdag 22 september
Vrijdag 29 september
Vrijdag 06 oktober
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 20 oktober

- Agnes de Groot

- Patricia Meuleman

- Jannie Chrispijn

- Silvia Kattenberg

- Simone Ebbers

- Berendien Duitman

-Josina Poeder + Marjan de Groot
Elke vrijdag krijgt uw kind - als u aan de beurt bent, de te wassen handdoeken mee. Het liefst maandag
weer inleveren bijjuf Anke. ln de week voorafgaand aan een vakantie is een extra moeder ingepland
vanwege het vele wasgoed.

Vriie dagen, stud
ln de loop van het jaar zijn er buiten de vakanties om ook studiedagen of studiemiddagen waarop de
kinderen vrij zijn. Hierbij een overzicht. We hebben geprobeerd het zo compleet mogelijk te maken. Houd
echter altijd de nieuwsbrief en website in de gaten voor eventuele wijzigingen.
Di 26 september - studiemiddag team - kinderen 's middags vrij
Do 05 oktober - lris Studiedag - kinderen vrij, activiteiten in Kampen en

lJsselmuiden (zie nieuwsbrief 22 sept.)
Ma 23 oktober - Herfstvakantie - t/m vr. 27 oktober
Do L6 november - studiemiddag team - kinderen 's middags vrij
Ma 25 december - Kerstvakantie - t/m vr. 05 januari
Do 08 februari - studiemiddag team - kinderen 's middags vrij
Ma 26 februari - Voorjaarsvakantie - t/m vr. 02 maart
Di 13 maart - studiemiddag team - kinderen 's middags vrij
Do 29 maart - continurooster - Paaslunch school, kinderen L4:00 uur vrij
Vr 30 maart - Paasvakantie - t/m ma. 02 april
Vr 27 april - Meivakantie - t/m vr. 11 mei
Vr 18 mei - Studiedag team - kinderen de hele dag vrij
Ma 21 mei - Pinkstervakantie - alleen ma. 21 mei
Ma 18 juni - studiedag team - kinderen hele dag vrij
Ma 23 juli - Zomervakantie - t/m vr. 31 augustus



Luizenpluis
Op school is ook een "Luizenpluisteam" actief. Binnenkort, 11

september, zullen ze weer kijken of er ook luizen zijn. Vaak
kunnen kinderen er zelf niets aan doen en is het ook vervelend
voor hen. Het team probeert er dan ook zo discreet mogelijk
mee om te gaan.

Maar als een kind luizen heeft is er natuurlijk wel iets aan te
doen om ze te bestrijden. Verzoek om hier als ouder ook goed
aan mee te werken, zodat de luizen zo min mogelijk kans
hebben zich te verspreiden.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij
Maureen Bastiaan - 06 208 617 86.

Stagiaires
Ook dit schooljaar zullen op onze school een aantal stagiaires
zijn. Bijzonder is dat we 3 mannelijke stagiaires hebben;
Matthijs Mulder - reeds bekend, is 4d" jaars student en sluit
z'n stage af in groep 7/8,officieel na de kerst.
Christian Meuleman - 2d" jaars student en start 11 september
in groep 7f8, maar gaat na de kerst naar een andere groep.
Jan van Houwelingen - lste jaars student, start in groep 3/4 en zal in de loop van het jaar ook naar groep

U2 en groep 5/6 gaan.

Door stage te lopen doen ze ervaring op in de praktijk. Maar wij als team leren ook van hen. Op hun Pabo
krijgen ze natuurlijk les volgens de nieuwste inzichten en daar profiteren wij dan weer van. De studenten
zullen in diverse groepen worden ingezet. Soms ook voor individuele hulp of in kleine groepjes.
Voor ons zijn het gewoon meesters en kinderen hebben dan ook gewoon naar hen te luisteren.
ln een volgende nieuwsbrief zullen zezich aan u voorstellen.

STUDIEDAG
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lris Studiedag
Op 5 oktober staat er een lris Studiedag gepland. Alle medewerkers,
inclusief invallers en studenten, van lris komen die dag in Kampen bij
elkaar. Het is een dag om te leren van elkaar, maar ook van
deskundige van buitenaf. Het thema van die dag is: "De kunst van het
kijken". Hoe kijk je naar kinderen? Hoe kijk je naar je collega's? Hoe
kijk je naar jezelf? Staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal
in het leren? Etc.

De kinderen zijn die dag"vrij". Maar ... er is wel aan hen gedacht. De
kinderen van de buitengebieden mogen naar de Groenling in
lJsselmuiden komen. Er worden rondom die school diverse
activiteiten georganiseerd. ln de volgende nieuwsbrief hier meer
over.
Verder worden er ook activiteiten georganiseerd in Kampen, onder
andere door:
Het Stedelijk museum, Quintus, de Bioscoop etc. Kortom ze hoeven
zich niet te vervelen. Ook hierover de volgende keer meer!
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Oproepie gymspullen - zie ook "gvmtiiden"
Voor alle kinderen geldt dat er gegymd wordt met gymschoenen. Niet omdat het stoer staat, maar omdat
het veiliger is. Kinderen hebben tijdens het gymmen meer grip, glijden minder makkelijk uit en doen zich
minder snel zeer aan toestellen.
Maar ook belangrijk is dat kinderen minder snel last krijgen van voetschimmel of voetwratten. Dus ....
gymschoenen aan tijdens gymnastiek is verplicht.
Voorzie de gymschoenen van naam van uw kind.

Gvmtiiden
De gymtijden voor het komende schooljaar zijn als volgt:
- Dinsdagmiddag - I4:L5 - groep 5/6 - Kandelaar
- Donderdagmiddag - 13:15 - groep 3/4 - Kandelaar

- L4:I5 - groep 7/8 - Kandelaar
Groep L/2, zullen vanaf de herfstvakantie gaan gymmen in het speellokaal. Ouders worden gevraagd om de
kinderen vooraf te helpen bij het aantrekken van de gymschoenen. Dit scheelt de juf enorm veel ti¡d.
Ouders van kinderen in groep 3/4 worden gevraagd hun kinderen te leren veters te strikken en anders
gymschoenen te kopen met elastiek of klittenband. Ook hier geldt dat het anders veelte veeltijd kost om
de kinderen te helpen.

BSO

Zoals u voor de zomervakantie heeft kunnen lezen starten we op 30 oktober met de BSO op de Prs.

Julianaschool. De voorbereidingen zijn in volle gang. De organisatie van de BSO ligt in handen van lris
kindcentra. We hopen natuurlijk van harte, dat u gebruik zult maken van deze nieuwe mogelijkheid bij ons
op school. Voor ons is het van groot belang dat er voldoende aanmeldingen zijn, anders hebben we er een
jaar lolvan gehad en gaat de stekker er weer uit. Daarvoor hebben we ons natuurlijk niet ingezet om een
BSO binnen onze schoolmuren te krijgen.
Heeft u belangstelling? U kunt altijd contact opnemen met lris Kindcentra. Ze helpen u graag bijvragen
over de bekostiging, teruggave van de belasting etc.
Voor meer informatie zie: htto:l lwww.iriskindcentra.nl

c e ntra(al)
Kind



TSO

ln de bijlage vindt u de "overblijfregeling" van de Prs. Julianaschool. Hierin leest u hoe de Tussen Schoolse
Opvang bij ons op school is geregeld.

Verlof aanvrasen + 4 iarisen houden aan resels van school
Op de volgende pagina vindt u in een stroomschema de wettelijke regeling om als ouder gebruik te mogen
maken van verlof voor uw kind.

Als school moeten we dagelijks bijhouden wie er wel zijn en wie niet. lndien een kínd afwezig is moeten we
ook doorgeven of de afwezigheid geoorloofd is of niet. Kortom voor ons best een administratie, vandaar
ook dat we ons aan deze regelgeving willen houden.

4 Jarigen zijn volgens de leerplicht niet leerplichtig. De ouder kan het kind tot zijn/haar 5d"jaar dan thuis
houden. Maar u begrijpt als uw kind op 4 jarige leeftijd op school komt, zich ook aan de regels van school
moet houden. Kortom dan gelden voor verlof dezelfde regels als bij oudere kinderen.

Tot slot kennen we ook de Cito-weken. ln deze weken worden toetsen afgenomen met de hele groep. Voor
de leerkracht is het dan echt van belang dat alle kinderen aanwezig zijn. De toetsen geven een beeld hoe
het in de groep voor staat. Vervolgens worden de gegevens in teamverband besproken. Voor ons dan niet
handig als we steeds toetsen extra moeten afnemen tijdens de reguliere weken. Het kost ons enorm veel
extra tijd. Vandaar dat er in de Cito - weken geen verlof wordt gegeven (uitzonderingen daargelaten)
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ls uw kind ziek?

Zdfiêilon Èvolfoendc.
Slljfi uw khd lang.r zieft, nì€H dit dan ialere maandag (tcndi andðfs b alg.sprcken) on vnag,
¡rdþn nng6[¡k. om edrælweft. zodat uw k¡nd sbâks ni6t adrtsr bopt. Dô sùooldirecteur kan
bij langdulge zlekte rnegen mar o€n dokþrsl,srldarirB of u venriþen naar do s.*þola'ts. Ab
de sdÐldhoclouf do ¿dmoldlng nþtvertou¡{, kan ermelding g€dean u/orden Ui de þor-
püchlambþnaar.

Wilt u vrij in verband met
een wettelijke verplichting
of een familie-aangelegen-
heid?

Bent u joods, hindoe of
islamit¡sch en wilt u vrij
in verband met een
religieuze viering?

Wat is op uw situatie van loepassing:
. Joods n¡euwjaar (2 dagen) "
. Grote venoendag (1 dag)'
. Looftuttenfeost (2 dagen)'
. Joods Slotfeest (max. 2 dagen)'
. Joods paasfeest (max.4 dagen)'
. Joods wekenfeest (max. 2 dagen)'
. Offerfeest (max.2 dagen)'
. Su¡kèrfeesl (max.2 dagen)'
. Ramadan (l dag)'

Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest officieel valt en alleen als u
praktiserend bsnt in uw geloof.

'ln het prima¡r ondeMijs: vergeet n¡et de klassedocent en schoold¡recteur op de hoogte te stellen.
ln hel voortgezet onderwijs: vergeet niet de menlor en afdelingleider op de hoogte te stellen.

Wilt u vrij in verband met
vakantie buiten de school-
vakantie?

Gaat het om een tweede vakantie
b¡nnen één schooljaa¿

Als u ¡n één school.iaar ¡n de gelegen-
heid bent om twee weken aaneen-
geslolen op vakant¡e te gaan, dan
staat de leerplichl geen exlra
vakantie bu¡ten de schoolvakanlie
toe. Uw k¡nd krijgt geen extra vri¡.

Stelt uw werkgever u ¡n staat om
twee weken aaneengesloten op
vakant¡e te gaan binnen één van
de schoolvakanties?

Er wordt van u verwacht dat u met uw
vakãnl¡eplannen reken¡ng houdt met
de schoolvakant¡es. Uw k¡nd krùgt
geen extra vrù.
Financiêle oveffiegingen en te
vemachten verkeersdrukte ztn
geen reden voor exlra verlof.

Vraag uw schooldirecteur naar
het formulier "vrijstelling in ver-
band met gewichtige omstandig-
heden".
Mogelijk wordl van u gevraagd
om schoolwerk mee te nemen.
Bij een aanvraag van meer dan
tien dagen beslist de leerplicht-
ambtenaar.

Vraag uw schooldirecteur om de volgende twee formulieren:
1. vri¡stelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie.
2. vakantieverklaring werkgever/zelfstand¡ge.

Een aanvraag van meer dan 10 dagen ¡s niet mogelijk.
Als men zonder loestemming weggaat, zal er door de d¡recteur
een melding worden gedaan bi de leerplichtambtenaar.

WW
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Beste ouders,

Hoera! Nog even geduld en dan gaan de kinderen van groep 3 Um 6 op schoolreisje

We gaan dit jaar naar SchatEiland Zeumeren!

Vind al balancerend je weg van het ene naar het andere eiland en
of de verschillende hutten bewoond zijn. Maar pas op dat je niet in het
valt. Tenz[je wilt afdalen naar de onderwaterwereld natuurlijk!

ontdek
water

Als je nieuwsgierig bent geworden kun je alvast een kijkje nemen op
website:

de

schateiland-zeum

We vertrekken dinsdagochtend l2 september om 8:45 uur bij school. Eerst komen we om 8:30 uur nog
even binnen in de klas. Om 16:00 uqf 's middags zijn we weer terug.

Tussen de middag krijgen we eten en op het park kunnen we onbeperkt ranja drinken.
Je mag zelf iets lekkers meenemen voor tussendoor en maximaal €3,- zakgeld om een souvenirtje te
kopen. Daarnaast is het handig om een handdoek en extra kleding mee te nemen. Er zijn activiteiten
waarbij je nat kunt worden.

De kosten voor het schoolreisje bedragen: € 27 ,00. Mocht u dit bedrag nog niet hebben overgemaakt, wilt u
dit dan zo spoedig mogelijk overmaken op rekeninqnummer: 1062.94.369 t.n.v. Julianaschool o.v.v. naam
kind en groep.

Met vriendelijke groet, namens de collega's van groep 3 Um 6,

Juf Carolien, juf Henny, juf Petra en juf Mariëlle

L
s



Logopedíe op school

Op iedere basisschool in Kampen komt, met ingang van schooljoar 20L7-2078, een logoped¡st. Zij komt op
afsprook op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicotie: taol, sprook, stem,
mondgedrag, vloeiendheid, auditieve vaardigheden en gehoor. ln het dagelijks leven is communiceren
onmisbaar. Een goede sproak- en taolontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Sorns verloopt de
sprook- en/of toalontwikkelinq niet vonzelf. Het opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt door
middel von de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de
verdere spraok- en/of taalontwikkeling.

De screening
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljoor dat ze vijf joor worden. Ouders
krijgen in het begin van het schooljoar een toestemmingsformulier vio de leerkrocht. Dit formulier moet ingevuld en
ondertekend bii de leerkrocht ingeleverd worden. Als de logopedist op school is neemt zij kinderen 7 voor l- mee uit de
klas om de screening uit te voeren. De ouders zijn hier niet bij oanwezig. Over de uitslog worden zowel ouders als
leerkracht gei'nformeerd, per brief of in een persoonlijk gesprek.

Als blijkt dat er iets aon de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:
- adviezen voor ouders en leerkrachten
- verwijzing noar logopedist in de vrije vestiging.

Als u contoct wilt opnemen met de logopedist don kunt u dat vio de leerkracht van uw kind doen. Meer informatie
is te vinden op www.loqopedieopscholenlelvstod.nl



Vrijwillige Ouderhu lp 2017 -201,8

De school kan niet zonder U! Voor het komende schooljaar hebben we alle activiteiten waarbij uw hulp
zeer gewenst is op een rijtje gezet. lncidentele hulp vragen we d.m.v. de nieuwsbrief. Alle activiteiten staan

op dit blad en u kunt door het aankruisen van een of meerdere hokjes aangeven op welke wijze u de school
wilt/kunt helpen. Het kan zijn dat de líjst niet helemaal compleet is en dat er in de loop van het jaar ook
nog ouders voor andere zaken gevraagd worden. We verwachten van alle ouders/gezinnen een brief terug!
Ook hulp van opa's of oma's / broers en zussen, slaan we zeker niet af I

Wat is er zoal te doen:

Klusjes:

I klussen in en rond de school

vegen op het plein;

fl repareren van speelgoed, leermiddelen, etc.

tuinonderhoud (snoeien e.d.)

lk wil me wel aanmelden voor de volgende klusjes:

I Handdoeken/ sportkleren wassen:

De gebruikte honddoeken en theedoeken zouden we groag I keer in de week gewassen willen
hebben. Wie helpt? Viø een rooster kunt u dan zien wonneer u de zak met was thuis krijgt.
Sportkleren wassen gaat op afsprook.

f schoonmaken:

Aon het einde van het jaar houden we in de school een grote schoonmaok, o.l.v. de

schoonmookster: Dikkie Schaapman. Loter in het schooljaar volgt er nog een extra oproep.

f Autorijden: (verderop in dit document kunt u ook voorkeursdogen opgeven)

Zo nu en don goan er één of meerdere klossen ergens noartoe. Dit kan noar Kampen zijn voor
bijvoorbeeld een toneelvoorstelling, of een øndere excursie.

Techniek:

Dit schooljaar gaon we op een oontol middagen in de groepen 3 t/m I techniek geven. Te denken
volt aan helpen bij solderen, zogen, werken met bijv. lampjes en batterijen, bonden plokken, etc.

De opdrøchten hiervoor liggen al klaar.

Begeleiding tijdens de Johan Cruijff toernooien in Kampen. Dit vindt op een aantal woensdagen

plaats in het voorjaar.

n

Voor
ondernemend

leren

P¡::1



tr Bibliotheek-ouder:

Ook dit jaar hebben we met de Bibliotheek in Kampen/lJsselmuiden afgesproken dat we klassikaal
kunnen lenen. Dit houdt in dat we voor een periode van 4 - 6 weken boeken mogen leven voor
alle groepen. Wij zoeken ouders/grootouders die periodiek met een aantal kinderen, onder
schooltijd, naar het Kulturhus in lJsselmuiden willen gaan om boeken voor een bepaalde groep te
lenen. Zodra er zich voldoende ouders hebben aangemeld, zullen we u via een apart moment
informeren over de verder gang van zaken. Wilt u eerst meer informatie dan kunt u zich melden
b¡jjuf Carolien of meester Roel.

ouder van ... uit

groep(en)..

Tel

E-mail:

Bij voorkeur help/rijd ik op dag

dag

dag

lk heb geen bepaalde voorkeur

Overige opmerkingen / suggesties

Wilt u het ineevulde form ulier, uiterliik 15 seotember 2Ot7. weer bii féén van) de
leerkrachtfen) van uw kindferenl inleveren?

Hartelijk dankl Team Julianaschool

Fijn weekend,
Teqm Prs. lulionoschool


