Juliana post 2021-2022

14-1-2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Namens het gehele team van de Koningin Julianaschool, de beste wensen voor 2022 en
Gods zegen toegewenst. Wat fijn dat we afgelopen maandag de kinderen weer op school
mochten ontvangen. We zijn weer met nieuwe energie begonnen. Ondanks alle onrust die
corona met zich meebrengt, mogen we weten dat we ook dit schooljaar in Gods handen
zijn.

Agenda

Januari 2022
17 januari: start cito toetsen
19 januari: klusavond
Februari 2022
4 februari: Julianapost
16 februari: studiedag (kinderen vrij)
18 februari: rapporten
22 feb. en 24 feb.: 10 min gesprekken
Maart 2022
28 februari tot en met 4 maart: vakantie
7 maart: studiedag (kinderen vrij)
Voor alle data geld Deo Volente

Schoolbezoek
Dinsdag 22 maart hoopt de heer G.T. Tissink op schoolbezoek te komen. De directeur-bestuurder zal een aantal klassen
bezoeken en in gesprek gaan met leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn op zoek naar twee ouders die willen deelnemen
aan dit gesprek. U kunt dit per mail aan mij doorgeven directie@jslag.nl.
Klusavond
Woensdagavond 19 januari is het klusavond. We zijn ontzettend blij met de twee ouders die zich hebben aangemeld. Vele
handen maken licht werkt, daarom hopen wij op nog meer aanmeldingen! U kunt u aanmelden via de mail directie@jslag.nl.
Pica typen
Op de KJS wordt er vanaf groep 5 pica typen aangeboden. Het doel van pica typen is dat de kinderen aan het einde van de
basisschool een tekst kunnen typen van minimaal 130 aanslagen per minuut en met een nauwkeurigheid van 99%. Zowel in
groep 5/6 en groep 7/8 is er aandacht voor pica typen. In principe doen de kinderen dit zelfstandig. De leerkracht begeleidt het
pica typen en helpt waar nodig. Iedere week oefenen de kinderen 15 minuten op school met het pica typen. We willen u vragen
om ook thuis, minimaal 15 minuten per week, te oefenen.

IEP
Elk jaar maken de leerlingen van groep 8 een eindtoets. Deze toets is verplicht gesteld en wordt op alle scholen afgenomen. De
toets is bedoeld om te bepalen waar de leerling staat in zijn of haar ontwikkeling.
In de afgelopen jaren hebben we op de KJS de Cito Eindtoets afgenomen. Dit jaar zullen we echter de Eindtoets van Bureau ICE
afnemen; de IEP toets. Er zijn een aantal voordelen die maken dat we voor deze toets hebben gekozen:
-De leerlingen werken in een boekje dat er overzichtelijk uit ziet en hoeven niet heen en weer te bladeren tussen opgaven en
een antwoordenblad
-De toets wordt afgenomen in twee dagdelen (i.p.v. drie dagdelen)
-Het taalgebruik is eenduidig en begrijpelijk, de vragen zijn geen 'instinkers'
-De leerlingen worden vergeleken met de leerlijn, een onafhankelijke meetlat en niet met het gemiddelde van alle leerlingen.
Voor de leerlingen heeft de afname dus voordelen. Als leerlingen hoger scoren dan het gegeven advies, wordt het advies
heroverwogen en eventueel bijgesteld in overleg met ouders. Ook bij de IEP toets krijgen de leerlingen na afloop een eigen
rapportage waarin de resultaten zichtbaar zijn.
Wonderlijk gemaakt
In de komende weken worden de Wonderlijk gemaakt lessen aangeboden in de groepen. Wonderlijk gemaakt is een methode
voor relationele en seksuele vorming vanuit christelijk perspectief geschreven voor leerlingen van het basisonderwijs. De
belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt is dat elk kind er mag zijn. Elk kind is geschapen door de Schepper. Elk kind is
het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden. Meer informatie kunt u vinden op de website van Wonderlijk Gemaakt
https://wonderlijkgemaakt.nl/basisonderwijs.
Voor- en naschoolse opvang
Van verschillende ouders krijg ik de vraag hoe het staat met de gesprekken over voor- en naschoolse opvang. Uiteraard begrijp ik
deze vragen. Ouders zitten omhoog w.b.t. opvang voor hun kinderen. Ook voor de KJS zou het mooi zijn als deze mogelijkheid er
zo snel mogelijk komt. Door de corona periode is het proces vertraagd. Aanstaande donderdag heb ik weer een afspraak staan
met Royal Kids. Ik hoop, net als u, dat we zo snel mogelijk kunnen starten. Ik zal u informeren.

