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De beste wensen!

In het licht van het nieuwe jaar,
stralen heel veel nieuwe wensen
van warmte, voorspoed, vriendschap en geluk!
We wensen u allen een fantastisch nieuwjaar!

We hopen dat u hele fijne feestdagen heeft gehad en met uw kinderen heeft kunnen genieten van een aantal
heerlijke vrije dagen. Nu de kerstboom weer is opgeruimd, het vuurwerk afgestoken en de oliebollen op zijn,
gaan we weer over naar waar we zijn gebleven.
Op de Juliana wordt de maand januari onder andere gevuld met de afname van Cito toetsen uit ons
leerlingvolgsysteem, met een infoavond voor u over de huisvesting en met de lancering van een nieuwe
website tegen het einde van de maand. Daarnaast ontvangt u binnenkort bericht over de OuderApp, met het
verzoek u hiervoor aan te melden, zodat we nog eenvoudiger met elkaar in contact kunnen blijven.
U hoort van ons, ook in 2019!
Namens het team,
een hartelijke groet,
Natalie de Baat
Directeur a.i.

Activiteiten in januari
14 t/m 31 januari
15 januari
25 januari
7 februari

toetsweken
informatieavond huisvesting
kleuters vrij
nieuwsbrief 7
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Opbrengst collecte kerstviering
Aan het einde van de kerstviering op woensdagavond 19 december 2018 is er voor de
voedselbank het mooie bedrag van € 342,88 opgehaald. Namens de voedselbank
bedankt voor uw bijdrage!!

Wijziging datum studiedag
We hebben moeten besluiten de studiedag van 11 juni 2019 twee weken vooruit te schuiven naar dinsdag
25 juni. Dinsdag 11 juni wordt dus een reguliere schooldag en op dinsdag 25 juni zijn alle leerlingen vrij.

Even voorstellen…
Na de kerstvakantie hebben we verschillende nieuwe collega’s op de Juliana mogen verwelkomen! Onze
nieuwe onderwijsassistenten, werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag, stellen zich hieronder aan u
voor.
Per 7 januari 2019 ben ik een nieuw gezicht binnen de Juliana van Stolbergschool. Ik ga
het middenbouwteam (groepen 5-6) versterken. Graag stel ik mezelf even voor. Mijn
naam is Jessica van Hest, 29 jaar en woonachtig in Tilburg. Met veel plezier woon ik hier
samen met mijn partner en met mijn zoontje van bijna 1,5 jaar. Ik ga aan de slag als
onderwijsassistent. In deze rol zal ik de leerkrachten ondersteunen en leerlingen
begeleiden. Ik heb onwijs veel zin in deze nieuwe uitdaging! Juist omdat ik een aantal
jaar buiten het onderwijs werkzaam ben geweest, heb ik het enorm gemist en weet ik
zeker dat ik hier helemaal op mijn plek zal zijn. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag
en donderdag. Graag tot ziens in de school! Met vriendelijke groet, Jessica van Hest
Beste Ouders, graag stel ik mij zelf even aan u voor. Mijn naam is Gaby Biekens, 28 jaar
oud. Samen met mijn vriend Gert-Jan woon ik in Drunen. Na de kerstvakantie zal ik
starten als onderwijsassistente van de groepen 7 en 8. Hier heb ik veel zin in. Hiervoor
ben ik werkzaam geweest op verschillende kinderdagverblijven en heb ik
werkzaamheden gedaan op een school. In mijn vrije tijd sport ik graag, soms in de
sportschool en bij mooi weer ben ik regelmatig op de tennisbaan te vinden. Verder
spreek ik graag af met vrienden en vriendinnen om samen een spelletje te doen of naar
de bioscoop te gaan. Daarnaast houd ik van (gezond) koken en bakken. Heeft u nog
vragen, stel ze dan gerust. Tot snel op de Juliana van Stolbergschool. Groetjes, Gaby
Biekens
Beste ouders, het afgelopen jaar heb ik stage mogen lopen als onderwijsassistent op de JVS. Nu
heb ik in december mijn diploma behaald en mag vanaf dit jaar beginnen in de functie van
onderwijsassistent voor de groepen 1 en 2. Ik heb er zin in!! Groeten en tot ziens, Patricia Slosse

I.v.m. ziekte zijn de juffen Sandra Gaakeer (RT) en Geralda van Vark (groep 1/2d) al geruime tijd afwezig.
Vanaf heden worden hun werkzaamheden overgenomen door twee (oude) bekenden. De RT wordt iedere
maandag-, dinsdag- en donderdagochtend gegeven door Jessica Verspoor en Christine Quist vervangt
Geralda op haar werkdagen bij de kleuters. Van harte welkom allemaal en een hele fijne tijd gewenst op de
Juliana!
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Vignet Gezonde School
Wij hebben onlangs opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Hiermee laten wij
zien dat we nog steeds voldoen aan de kwaliteitscriteria. Werken aan gezondheid op
school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere
leefstijl. Zo dragen we bij aan actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Bovendien hebben we speciale aandacht
voor het onderdeel sport en bewegen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u
meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Nieuws vanuit de MR
Allereerst een belangrijke vraag vanuit de MR. Onze voorzitster Hubertine Schoep heeft haar termijn van 4
jaar aan het einde van dit schooljaar erop zitten. Ze heeft haar taak altijd uitstekend, enthousiast en precies
uitgevoerd. Wij zoeken nu dus per 1 augustus 2019 een nieuw lid voor de MR. Denkt u erover na? Mocht u
interesse hebben, dan kunt u zich melden bij juf Ellen, juf Isabella of juf Lina.
In de afgelopen vergadering van 28 november zijn de volgende zaken besproken:
 Het aanname beleid nieuwe leerlingen.
 Op initiatief van de HR adviseur van de scholengroep wordt het werkverdelingsplan (verplichting uit
de nieuwe CAO en geldend per 1-8-2019) in overleg met een voorbereidingsgroep, bestaande uit
medewerkers van alle PO-scholen, opgesteld i.s.m. de teams. Iedereen heeft zeggenspraak. Dit zal
op termijn ter instemming aan de (P)GMR worden voorgelegd.
 MR reglement is doorgenomen en aangepast.
 Het document verkeerscommissie is doorgenomen. Aanpassingen in de verkeersituatie van de school
worden in een andere vergadering besproken.
Gisterenavond heeft weer een vergadering plaatsgehad en is de begroting 2019 gepresenteerd.
Mocht u meer informatie willen ontvangen over genoemde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met
onze voorzitster Hubertine Schoep via MR.jvs@wvoranje.nl.
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