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Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Het bestuur en de directie
nemen de besluiten over school. De MR heeft als taak om mee te denken en te controleren
waar nodig. Voor ouders is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Bij klachten of
incidenten (maar natuurlijk ook bij complimenten) kunt u naast de leerkracht de directeur
aanspreken. De MR kan aanspreekpunt zijn voor zaken omtrent de organisatie van het onderwijs
en heeft als doel mee te denken over verbetering van het onderwijs(proces). We proberen
steeds daarbij oplossingsgericht te werk gaan en suggesties bespreken die het onderwijs op de
Julianaschool verder zouden kunnen verbeteren.
De afgelopen jaren hebben Dennis van de Vijver (vader van Sanne in groep 8) en Karen
Heinsman (moeder van Bente in groep 8 en Mara in groep 6) de oudergeleding van de MR
gevormd. Zij denken namens alle ouders mee te met school. Namens de leerkrachten zitten
Mariël Schreurs en Denise Riemersma in de MR.
U mag alleen als ouder in de MR zitten als u ook echt ouder bent van een of meerdere kinderen
op de school. Omdat Sanne in groep 8 zit, betekent dat dat Dennis na dit jaar de MR zal moeten
verlaten. We zijn op zoek naar een ouder die zijn plek in wil nemen.
Ongeveer 5 keer per schooljaar vergaderen we, waarbij de directeur, Marjolein van Gelsdorp,
ons informeert over zaken die spelen op school. We hebben bijvoorbeeld gesproken over de
tussenschoolse opvang, het schoolplein en de besteding van de NPO gelden.
Als u geïnteresseerd bent, of misschien eerst meer wilt weten over de inhoud of taken van de
MR, dan kunt u één van ons even aanspreken als u ons tegenkomt op school, of per e-mail op
mr.julianakwartellaan@proceon.nl.
Met vriendelijke groet,
Dennis van de Vijver, Karen Heinsman, Mariël Schreurs en Denise Riemersma
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Groen en Gezond Schoolplein

Startsein
Op donderdag 28 oktober kwam Jan van Schaik (‘de wilgenman’) om samen met twee
leerlingen van onze school de eerste tegel van het plein eruit te halen. Samen met alle
kinderen deed hij een wilgendans, dit was een groot succes! Dit was de start voor Jan en
zijn team om de komende weken ons plein om te toveren tot een groen plein en te
voorzien van onder andere een voedselbos, een buitenlokaal en een waterspeelbaan.
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Lerarentekort
Zoals u weet is het lerarentekort momenteel heel erg groot. Zowel het invullen van vacatures
als het vinden van tijdelijke oplossingen is een probleem. Als een leerkracht uitvalt door ziekte,
maken we normaal gesproken gebruik van een invalpool. De mensen die daarin zitten, staan nu
echter op plekken waar een vacature openstaat. Dit betekent dat we bij afwezigheid van de
vaste leerkracht (door bijvoorbeeld ziekte) vaak geen invaller hebben. In dat geval moeten we
uitwijken naar andere oplossingen. We kunnen klassen verdelen, we vragen stagiaires of
collega’s die hun vrije dag hebben of we vragen ouders hun kind thuis te houden. We proberen
creatief te zijn en ‘out of the box’ te denken. Als u ideeën heeft dan horen we dit graag!

Circuit

Week van de Levensbeschouwingen

Iedere donderdagmiddag organiseren

In november besteden we in de week

we een circuit. We werken dan

van de Levensbeschouwingen extra

groepsdoorbrekend in de groepen 3 tot

aandacht aan andere culturen en

en met 5 en in de groepen 6 tot en

godsdiensten. We gebruiken hiervoor

met 8.

leskisten en tevens bezoeken een

De kinderen volgen een aantal weken
hetzelfde thema, o.a. dans,
houtbewerking en schilderen
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aantal groepen verschillende
gebedshuizen, zoals de kerk, de
moskee en de synagoge.
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Traktaties

Agenda

Als uw kind jarig is, vieren we dat in

November

de klas. Een gezonde traktatie heeft
onze voorkeur. Het komt wel eens voor
dat kinderen naast de traktatie ook
een klein cadeautje uitdelen. Om
ervoor te zorgen dat de traktaties niet

8 t/m 12

Voortgangsgesprekken

15 Lootjes trekken groep 5 t/m 8
24 Schoen zetten

te veel uiteenlopen, is het fijn als u
uw kind alleen iets lekkers laat
trakteren. Daar zijn de kinderen blij
mee!

December
3

Sinterklaasviering

22 Kerstviering
24 Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

EU Schoolfruitprogramma
We zijn dit jaar wederom ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma! Vanaf 15 november
krijgen we iedere week drie soorten fruit en groente voor alle leerlingen. Het programma is
bedoeld om kinderen gezonde tussendoortjes te geven en daarnaast ook kennis te laten maken
met fruit en groente die ze wellicht nog nooit gegeten hebben. Ook geven we in alle groepen
lessen over groente, fruit en gezonde voeding.
Binnenkort ontvangt u via Parro meer informatie over de fruitdagen. Daarnaast zullen wij u
wekelijks laten weten welke fruit- en groentesoorten er uitgedeeld gaan worden.
Op onze fruitdagen zijn koekjes enz. niet toegestaan. Wanneer uw kind een allergie heeft,
verzoeken wij u dit door te geven aan de leerkracht.
Voor meer informatie over het EU schoolfruit kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm

Julianaschool Kwartellaan

Nieuwsbrief november 2021 I 2021 - 2022 I

5

Heb je vragenof opmerkingen over deze nieuwsbrief?
We horen het graag!
Stuur een mail naar julianaschool-kwartellaan@proceon.nl

Julianaschool Kwartellaan hoort bij Proceon Scholengroep
www.proceon.nl

Bezoekadres Kwartellaan 4, 1403 BE Bussum Telefoon 035 6911278
E-mail julianaschool-kwartellaan @proceon.nl Website www.julianaschool-kwartellaan.nl
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