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Julianaschool Kwartellaan

Beste ouders en verzorgers,
Het is bijna zomervakantie en op vrijdag 15 juli is het alweer de laatste schooldag!
Alle kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij.

Tijdens het afgelopen schooljaar hadden we wederom met corona te maken. Gelukkig waren we
vanaf het voorjaar weer in staat om leuke activiteiten te organiseren.
Zo was er de opening van het nieuwe schoolplein, de Muffendag, de sportdag en het

zomerfeest. Met veel plezier denk ik terug aan het zomerfeest. Heel veel ouders en kinderen
waren aanwezig. Veel ouders hadden heerlijke hapjes meegebracht. De zon scheen en het was
reuze gezellig!
Hierbij wil ik dan ook graag alle ouders bedanken voor hun geweldige inzet gedurende het
afgelopen jaar en in het bijzonder de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de Klankbordgroep
en de commissie van het Groene Gezonde schoolplein!

Fijne vakantie!
Namens het team wens ik u een fijne vakantie! We hopen iedereen in goede gezondheid op
maandag 29 augustus weer op school te zien!

Met vriendelijke groet,

Marjolein van Gelsdorp
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Afscheid leerkrachten

Inloop eerste schooldag
na de zomervakantie

We nemen afscheid van Anne-Wil

Op maandag 29 augustus starten we

Kramer, Ivar Jansen van Gaalen,

weer. Op deze dag bent u van harte

Lisanne den Uijl en Suze Blom. Ook

welkom om uw kind(eren) naar de klas

langs deze weg willen wij hen hartelijk

te brengen en daar even een kijkje te

bedanken voor hun grote inzet voor

nemen.

onze school. Veel geluk gewenst!

Gymnastiek

Kalender en schoolreis

Alle groepen krijgen gymnastiek in de

In de eerste week na de zomervakantie

gymzaal aan de Kwartellaan.

ontvangt u de kalender, hierin staan

Op dinsdag en woensdag krijgen de

groepen 3 t/m 8 gymnastiekles van

algemene informatie en alle

activiteiten van school benoemd.

meester Remco en op vrijdagmorgen

Schoolreis

krijgen de groepen 1/2 gymnastiekles

De data voor de schoolreis zijn al

van juf Lienke.

bekend:
13 sept. : groep 6 en 7 (hele dag)
14 sept.: groep 1 en 2 (halve dag)
14 sept.: groep 3 t/m 5 (hele dag)
De kosten van de schoolreis voor de

groepen 3 t/m 7 zijn € 27,50. U
ontvangt hiervoor na de vakantie een

factuur.
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Schoolbenodigdheden
De kinderen van de groepen 3 tot en met groep 6 mogen op de eerste schooldag een leeg etui
meenemen. De kinderen van de groepen 7 en 8 nemen een leeg etui en een agenda mee.

Kinderen in groep 4 maken gebruik van een Schneider rollerpen, die eenmalig wordt verstrekt
door de school. Vullingen voor deze pen krijgen de kinderen op school. Alle niet genoemde

materialen (denkt u aan schriften, potloden, linialen e.d.) worden door school uitgereikt. Voor
kinderen in de bovenbouw geldt dat zij zelf een vulpen of rollerpen meenemen als zij
de rollerpen van school niet meer hebben.

Schoolvakanties en studiedagen 2022-2023
vakantieperiode

van.....

tot en met.....

Herfstvakantie

Maandag 17 oktober 2022

Vrijdag 21 oktober 2022

Kerstvakantie

Maandag 26 december 2022

Vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

Maandag 27 februari 2023

Vrijdag 3 maart 2023

Paasvakantie

Vrijdag 7 april 2023

Maandag 10 april 2023

Meivakantie

Maandag 24 april 2023

Vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag

Donderdag 18 mei 2023

Vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren

Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie

Maandag 24 juli 2023

Vrijdag 1 september 2023

Studiedagen/vrije dagen
Donderdag 15 september 2022

Vrijdag 24 februari 2023
Vrijdag 16 juni 2023

Maandag 19 juni 2023
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Leerlingenraad

Vanuit de leerlingenraad
Dit schooljaar zijn er veel nieuwe dingen bij onze school gekomen. Ook een leerlingenraad. De

kinderen van de klassen 5 t/m 8 konden twee kinderen uitkiezen die hun klas gingen
vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Er werden verkiezingen gehouden in de klassen.
Kinderen konden zich verkiesbaar stellen en dan werd er in de klas gestemd. De verkiezingen

gebeurden in maart. De eerste vergadering was namelijk op donderdag 31 maart. De
vergadering begon met jezelf voorstellen. We gingen daarna bespreken wat we in de
vergadering gingen doen. En we gingen toen de punten uit de klas vertellen. Wat echt kon
gebeuren werd uitgebreid besproken. Er zaten in totaal 12 kinderen Melat en Chelsea van gr
8a, Roos en Lina van gr 8b, Tom en Ylva van gr 7, Lieuwke en Aswin van gr 6b, Fiene en Suus

van 6a, Valerie en Roan van gr 5. Tijdens de vergadering van 31 maart hebben de kinderen er al
gelijk voor gezorgd dat circuit ( handvaardigheid in verschillende klassen) weer terug kon
komen. Er waren in totaal 4 vergaderingen. Elke maand op een donderdag. Omdat ze in het

midden van het jaar begonnen zijn waren er niet zo veel vergaderingen. Ze zijn wel van plan
om volgend schooljaar gelijk te beginnen. Dan kunnen ze meer doen. Wat ze nog meer hebben
gedaan is zorgen dat de kinderen stiller zijn in de gang. Ze zijn langs de klassen geweest om te

vertellen dat iedereen stiller moet zijn. Het heeft wel gewerkt de kinderen zijn veel stiller. Ook
komen er ruimere kapstokken beneden bij groep 6. En zo zijn ze van plan om veel meer

veranderingen te maken.
Roos van Barreveld
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Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Wij 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

Julianaschool Kwartellaan

Website www.julianaschool-k wartellaan.nl

