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Kreet van de week

Naar inhoud

Rapport
Vandaag hebben alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 hun rapport gekregen. Zoals u hebt kunnen zien is
er in de lay-out van het rapport het een en ander veranderd. Met ingang van dit schooljaar worden de
rapporten digitaal gemaakt. Voor de kleutergroepen gebruiken we hiervoor het programma Klasseplan
en voor de andere groepen ParnasSys. De scores van de Cito-toetsen staan niet op het rapport vermeld,
hiervoor kunt u inloggen in het ouderportaal van ParnasSys.
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Om in te loggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer u het wachtwoord niet meer
weet, kunt u zelf in ParnasSys (https://ouders.parnassys.net/ouderportaal) een nieuw wachtwoord
aanvragen door uw inlognaam in te voeren.
Uw inlognaam is standaard als volgt: Uw achternaam, <liggend streepje>, 2 cijfers geboortedag, 2 cijfers
geboortejaar (in een enkel geval zijn de laatste twee cijfers de geboortemaand). Bijvoorbeeld: Oranje_2369
(let op de hoofdletter en het liggende streepje).
Het wachtwoord kunt u zelf wijzigen onder ‘profiel’. Het door ParnasSys aangemaakte wachtwoord kunt
u het beste kopiëren en plakken in plaats van over te typen. Bewaart u de inlognaam het het wachtwoord
goed?! Lukt het inloggen in het ouderportaal met bovenstaande informatie niet, dan kunt u een emailsturen naar j.stulen@julianaschool.net.
Volgende week maandag en dinsdag staan de 10-minutengesprekken gepland voor de groepen 0/1 en
3 t/m 7. Voor de groepen 8 staan op maandag, dinsdag en donderdag de definitieve
verwijzingsgesprekken gepland. Na de voorjaarsvakantie staan, op 5, 6 en 8 maart, de 15minutengesprekken van de groepen 2 gepland. We hopen op goede gesprekken met elkaar.
Tijdens de gespreksmomenten staat er in de centrale hal van de locatie ‘de Stroekeld’ en in de
personeelskamer van de locatie ‘Roerdomp’ een kopje koffie of thee voor u klaar en liggen de gevonden
voorwerpen uitgestald. Alle gevonden voorwerpen die er na de gespreksrondes nog liggen zullen we aan
Oost-Europa schenken.
Naar inhoud

Vrije dag
Zoals al in de schoolgids en in de kalender op de weekbrief stond aangekondigd zijn
aanstaande woensdag, 21 februari, alle leerlingen een dagje vrij. De wekker mag
dus een ochtendje uit voor de kinderen. Wilt u hier rekening mee houden?
Naar inhoud

MR
De MR heeft gevraagd om het onderstaande bericht met u te delen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Eddy de Bruin de MR verlaten
omdat zijn zittingstermijn van 8 jaar er op zit. Hierdoor ontstaat er een
plaats voor een nieuw ouder lid.
Op de oproep die in januari geplaatst is hebben 6 ouders gereageerd en
zich kandidaat gesteld! Dit vinden we echt geweldig! Fijn dat ouders zich
betrokken voelen bij de school van hun kind en bereid zijn er tijd in te
steken.
Vandaag krijgen alle ouders een mail (verstuurd via ParnasSys), waarin de 6 kandidaten zich voorstellen
en waar een ieder via een klik op de hyperlink gelijk zijn/haar stem kan uitbrengen. Ook wordt gevraagd
om aan te klikken in welke groep uw oudste kind zit. Elke ouder/verzorger kan 1 stem uitbrengen.
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U krijgt gelegenheid om tot en met woensdag 21 februari te stemmen. Dus houd uw mail in de gaten:
vandaag start de verkiezing.
Hartelijke groeten,
MR Julianaschool
Naar inhoud

Hulp continurooster
We is inmiddels al ruim 3 maanden geleden dat we het continurooster hebben ingevoerd. In het begin was
het even wennen voor iedereen, maar inmiddels zijn we aan het nieuwe ritme gewend geraakt.
Voor het toezicht op het plein tussen de middag zijn we op zoek naar ouders die mee willen helpen.
De taak van ouders is, om samen met de onderwijsassistenten toezicht te houden op de kinderen terwijl
zij buiten spelen op het plein. In geval van regen gaat het om toezicht in de lokalen.
De pauzetijden zijn op beide locaties van 12.00 uur tot 13.00 uur (één ronde van 12.00 – 12.30 uur en
één ronde van 12.30 – 13.00 uur). Voor ouders die willen helpen is er een vrijwilligersvergoeding van
€ 6,00 per keer. Wilt u ons meehelpen bij het toezicht houden, dan kunt u zich aanmelden bij Henny
Dannenberg: continurooster@julianaschool.net.
Vindt u elk week toezicht houden te vaak? U mag zich ook aanmelden om af en toe mee te helpen. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!
Naar inhoud

Afscheid
Na 40 jaar onderwijs neemt juf Gerda Janssen-Baan afscheid van het
onderwijs en gaat ze met prepensioen.
Woensdagavond 21 februari nemen we met het team afscheid van Gerda tijdens
een gezellige bijeenkomst.
Vrijdagmorgen 23 februari is het afscheid van haar groep. De kinderen van haar
groep zijn al een poosje druk in de weer met het voorbereiden van het afscheid.
Hoe dit er precies uit gaat zien houden we nog even geheim, anders is de
verrassing er voor Gerda al af.
We wensen Gerda volgende week een fijne laatste werkweek toe en hopen dat ze er met volle teugen
van mag genieten!
Het werk van Gerda in groep 1e/2e wordt na de voorjaarsvakantie overgenomen door juf Hannalien Altinkde Hoop. Hannalien heeft een baan in de invalpool van PCPO Rijssen.
Naar inhoud
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Wonderlijk Gemaakt
Binnenkort gaan we op school, in de groepen 0/1 t/m 8, beginnen met de methode ‘Wonderlijk
gemaakt’, een lessenserie voor seksuele vorming. Door deze lessen worden de kinderen van jongs af aan
vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en hoe wonderlijk God ons allemaal geschapen heeft.
We geven deze lessen enerzijds omdat er vanuit de kerndoelen de opdracht ligt om kinderen te leren
respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving. Anderzijds ook om dat we
merken dat kinderen op verschillende leeftijden al vragen en denkbeelden hebben over dit onderwerp. Door
de aanschaf van deze methode voor seksuele vorming zorgen we ervoor dat er een doorgaande leerlijn is
voor de kinderen en dat we als leerkrachten een handvat hebben om deze lessen aan de kinderen aan te
bieden.
Belangrijke onderwerpen tijdens de lessen zijn:

het omgaan met elkaar

een Bijbelse invulling van seksualiteit

weerbaarheid in bedreigende situaties
In de groepen 0/1 t/m 6 worden er 3 lessen per jaar gegeven. In de groepen 7 en 8 worden er 7 lessen
per jaar gegeven. Met deze lessen willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind, zodat het met
verwondering, vertrouwen en weerbaarheid leert staan in deze maatschappij.
De lessen zullen worden gegeven na de voorjaarvakantie. U kunt van de groepsleerkracht van uw kind, in
de week voorafgaand aan de lessen, een mail verwachten met daarin het thema dat wordt besproken.
Mocht u het onderwerp eerst liever zelf met uw kind bespreken, dan heeft u daar nog de gelegenheid voor.
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben,
dan horen we dat graag.
Naar inhoud

Verkeersbrigadiers
Onze verkeersouders Rianne Koenjer en Katinka Sans, hebben aangegeven dat er voor de oversteekpost
op De Stroekeld nog brigadiers nodig zijn. Het gaat om de bemensing van de oversteekpost op de
vrijdagen om 8.15 uur en 12.00 uur. Wilt u ook uw steentje bijdragen in het veilig laten oversteken van
de kinderen? Neem dan contact op met Rianne en Katinka: verkeersouders@julianaschool.net. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!
Naar inhoud

Kalender
19 februari
19 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

20 februari
20 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

21 februari

Alle leerlingen zijn vrij
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22 februari
23 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8
Afscheid juf Gerda Janssen

26 februari t/m 2 maart
5 maart

Voorjaarsvakantie
15-minutengesprekken groepen 2

6 maart
7 maart

15-minutengesprekken groepen 2
Oudergebedsgroep

8 maart
14 maart

15-minutengesprekken groepen 2
Biddag
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Jeugddienst

Naar inhoud
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