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Open avond
maandagavond 5 februari van 18.30 – 21 uur

Open dag
woensdagmorgen 7 februari van 9 – 12 uur
U zult het met me eens zijn: De Koningin Julianaschool is een goede school. U heeft uw kinderen niet
voor niets bij ons op school. Onze missie is altijd geweest: ‘kinderen moeten tot hun recht komen’ en
daar gaan we met zijn allen voor.
De Koningin Julianaschool is een school, waar goed onderwijs met gedifferentieerde werkvormen
wordt gegeven. Er is aandacht voor het individuele kind. Er is aandacht voor alle kinderen: voor
‘gewone’ kinderen, voor kinderen, die meer aandacht nodig hebben, en voor kinderen, die meer
kunnen.
Daarnaast is er veel aandacht voor de betekenisvolle omgeving. Ik denk dan aan Kanjertraining: al
onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers, die kinderen leren, dat ze zichzelf kunnen en mogen
zijn, die kinderen leren met elkaar tot oplossingen te komen en samen te werken. Ik denk aan ons
computerlokaal, ik denk aan de technieklessen, aan de samenwerking tussen de leerlingen van groep
8 met die van groep 2, waar onze oudste leerlingen leren verantwoordelijkheid voor een ‘eigen’
kleuter te nemen.
Wanneer u mensen kent of tegenkomt, die op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen,
zou ik het op prijs stellen wanneer u hen zou wijzen op onze Open Avond op maandagavond 5
februari (18.30 – 21.00 uur) en op onze Open Dag op woensdagmorgen 7 februari (09.00 – 12.00
uur).
Ze zullen worden rondgeleid door directie en teamleden. Ze krijgen informatie over het reilen en
zeilen van de school. Ze zijn van harte welkom.
PS
Wanneer u kinderen hebt, die het komende schooljaar 4 jaar oud worden, willen we dat
ook graag weten.
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NB
De leerkrachten hebben op 21 maart 2018 een studiedag. Dan zijn alle leerlingen vrij. Deze
datum staat niet op de kalender. Graag even toevoegen.

Namens het team, Hielke Sybesma
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