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Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste Info van 2018.
Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren) kunnen
genieten van fijne feestdagen en is iedereen weer
uitgerust voor de volgende periode. We wensen u
en alle leerlingen in ieder geval een heel goed
nieuw jaar toe!
In deze Info staan de volgende onderwerpen:
1) Agenda & planning
2) Terugblik kerstfeest
3) Bericht van de zendingscommissie
4) Bericht van de gebedsgroep
5) Studiedagen
6) Toetsen LVS
7) Bibliotheek op School
8) Software via schoolspot
9) Culturele workshops
10) Verjaardagen

 woensdag 24 januari
- Start Nationale voorleesdagen.
 maandag 29 januari
- Maandopening in de hal.
 woensdag 31 januari
- Studiedag team: alle kinderen zijn vrij.
 donderdag 1 februari
- U ontvangt de Info van februari.
 vrijdag 2 februari
- Warme truiendag, meer informatie volgt.
 vrijdag 16 februari
- Kinderen krijgen portfolio mee naar huis.
 maandag 19 en dinsdag 20 februari
- Tienminutengesprekken met ouders.
 maandag 26 februari
- Start van de voorjaarsvakantie.
 maandag 5 maart
- We gaan weer naar school.
- U ontvangt de Info van maart.

1) Agenda & planning

2) Terugblik kerstfeest

 elke maandag
- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30
uur tot 9.00 uur.
 maandag 8 januari
- Studiedag voor alle scholen van de PCBO; alle
leerlingen zijn vrij.
 dinsdag 9 januari
- We gaan weer naar school.
- De Info wordt verstuurd.
 donderdag 11 januari
- De MR vergadert om 16.00 uur.
 vrijdag 12 januari
- De ouders van de gebedsgroep komen om 8.30
uur samen in de personeelskamer.
- Kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis.
 maandag 15 januari
- Start meetmoment LVS toetsen, zie punt 6).
- Informatieavond VO voor ouders groep 8.
 maandag 22 januari
- U ontvangt de uitnodiging voor het tienminutengesprek.

Op donderdagavond 21 december hebben we met
elkaar het kerstfeest gevierd. Het geeft altijd een
bijzondere sfeer om ’s avonds met de kinderen bij
elkaar te komen in een prachtig versierd gebouw.
Fijn dat vrijwel iedereen bij het feest aanwezig kon
zijn.
In de groepen 1/2 werd een kerstspel opgevoerd,
waarbij veel inbreng was van de kinderen zelf. De
groepen 3 t/m 8 begonnen gezamenlijk in de grote
hal met het zingen van enkele liederen. Daarna
gingen ze naar de eigen klas voor het vervolg van
de viering. We vonden het fijn om zo met elkaar
de geboorte van Jezus te vieren.

Evenals twee jaar geleden hadden de ouders van
de ouderraad een samenzijn op het plein
georganiseerd. We waarderen het zeer dat zij daar
in de toch al overvolle decembermaand de tijd en
moeite voor nemen. Bedankt! Ook Hanno en
Nicoline willen we hier even bij namen noemen:
jullie muzikale medewerking heeft zeker
bijgedragen aan de gezelligheid op het plein.
Nogmaals bedankt daarvoor.

een volle buik naar bed, kunnen ze naar school en
maken zorgen plaats voor vertrouwen.
Daarom wil ik met deze muskathlon geloof, hoop
en liefde brengen. Want dat is wat kinderen nodig
hebben zodat ze kunnen zeggen: zeg nooit nooit!’

3) Bericht van de zendingscommissie
Geweldig zoals er in de maand december geld is
‘gespaard’ voor Make-a-Wish. Op de maandagen
in december is er € 322,40 opgehaald en de
opbrengst van de kerstcollecte op 21 december
bedroeg € 732,42. In totaal is er dus € 1054,82
opgehaald
voor
Make-a-Wish.
Angenita
Noordermeer, die op maandag 11 december bij
ons op school was om over het doel te vertellen,
was heel verrast en super blij om te horen dat er
zoveel geld is opgehaald. Tijdens de
maandopening op maandag 29 januari zal het geld
officieel aan haar overhandigd worden. Heel veel
dank voor uw aandeel in dit geweldige bedrag. In
de aankondiging van de kerstcollecte schreef ik u:
‘Licht en kerst hebben met elkaar te maken,
daarom willen wij deze kerstcollecte ook van harte
bij u aanbevelen, zodat er door onze bijdragen
lichtpuntjes komen in het leven van de zeer zieke
kinderen’. U en jullie hebben op deze manier
bijgedragen aan lichtpuntjes in het leven van de
zeer zieke kinderen. Heel veel dank hiervoor.
Vandaag beginnen we met sparen voor een nieuw
project. Deze keer een project van Williene ten
Hove, zij doet mee aan een Muskathlon van
Stichting Compassion. Kort gezegd zoekt zij
sponsors voor haar Muskathlon, ze introduceert
het zelf als volgt:
‘Toen ik bijna 4 jaar geleden begon met hardlopen
had ik nooit gedacht dat ik ooit naar de Filipijnen
zou gaan om daar een marathon te lopen. Maar
zoals wel vaker gezegd wordt: 'zeg nooit nooit'.
Laat deze uitspraak ook gelden voor kinderen in
extreme armoede die misschien wel denken nooit
met een volle buik naar bed te zullen gaan, die
denken nooit te zullen leren lezen of zonder zorgen
te zullen zijn. Met 10.000 euro kunnen 10 kinderen
uit deze situatie bevrijd worden. Dan gaan ze met

Wij kunnen een stukje met Williene ‘oplopen’ naar
de 10.000 euro. Ook zal zij bij ons op school komen
vertellen over haar project. Doet u weer mee?
Namens de zendingscommissie, juf Rienkje

4) Bericht van de gebedsgroep

De wereld kan er in januari zo grauw en levenloos
uitzien. Een nieuw jaar is begonnen, maar als je
naar buiten kijkt of misschien wel naar je eigen
leven, is er niets nieuws te zien. Uit ervaring weten
we dat dat in de natuur alleen
maar uiterlijke schijn is; een
kale bloembol waar de mooie
bloem nog uit moet komen.
Persoonlijk vind ik het altijd weer spannend om
een nieuw kalenderjaar in te gaan, omdat ik vol
verwachting ben naar wat dit jaar gaat brengen.
Wat heeft God nog meer voor u en mij in petto?
Hij heeft al zoveel zegeningen gegeven, maar Hij
wil ons nog veel en veel meer geven. Is dat niet
geweldig?! Ik kijk ernaar uit om dit jaar weer met
Hem te (be)leven en bid dat iedereen zal bloeien

als de mooie bloem die ze zijn, ook al lijkt die soms
nog een beetje verstopt.
Wilt u met mij en de andere moeders mee bidden,
dan bent u ook dit jaar weer van harte uitgenodigd
om dat te doen. Deze maand op vrijdag 12 januari
om 8.30 uur in de lerarenkamer.

Na afloop van alle toetsen worden van elk kind
weer de resultaatsgrafieken bijgewerkt. Op deze
grafieken is te zien hoe uw kind zich voor de
verschillende vakken ontwikkelt. De grafieken
worden toegevoegd in de portfoliomap. Deze
mappen worden op vrijdag 16 februari mee naar
huis gegeven.

Namens de biddende moeders, Rosanna van Delft.

5) Studiedagen
Gisteren hadden alle leerkrachten van de PCBO
zich in De Voorhof verzameld voor een
gezamenlijke studiedag. We hebben de
onderwerpen verzuim en talentontwikkeling
uitgebreid besproken en nieuwe inzichten met
elkaar gedeeld. Daarnaast hebben we nagedacht
over onderwerpen en speerpunten die in de
komende jaren centraal zullen staan in ons
onderwijs. We kijken terug op een leerzame dag.
Ook voor 31 januari staat een studiedag gepland.
Die dag gaan we met ons eigen schoolteam aan de
slag met de leerresultaten van de leerlingen in de
eerste helft van dit schooljaar. We overleggen
over de vakgebieden en stellen de plannen voor
de nieuwe periode bij. De kinderen zijn deze dag
vrij.

In verband met de toetsen willen we u vragen om
in de komende periode extra uw best doen om te
voorkomen dat de leerlingen onder lestijd een
bezoek moeten brengen aan de orthodontist,
therapeut, e.d. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
N.B.
Het is voor u ook goed om te weten dat we in de
klassen proberen om op een ontspannen manier
met deze toetsmomenten om te gaan. Bij de
jongste leerlingen wordt het woord ‘toets’ niet
eens gebruikt; zij mogen op de computer proberen
om een spel zo goed mogelijk te spelen.
Vervolgens brengt dat ‘spel’ voor ons in beeld wat
de kinderen al weten en wat ze nog kunnen leren.

7) Bibliotheek op School
6) Toetsen LVS
Vanaf maandag 15 januari t/m vrijdag 2 februari
worden er in alle klassen weer toetsen van het
leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen. Dit is een
serie landelijke toetsen die elk half jaar wordt
afgenomen. Bij diverse vakgebieden wordt
daarmee vastgesteld hoe de kinderen zich in de
afgelopen periode ontwikkeld hebben. Natuurlijk
houden de leerkrachten ook tussentijds de
vorderingen van uw kind bij, maar bij de toetsen
van het LVS wordt ook een vergelijk gemaakt met
leeftijdsgenoten in heel Nederland.

In januari worden de Nationale Voorleesdagen
weer gehouden.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt
hen veel plezier. Speciaal voor baby's, peuters en
kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze
dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen
die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Ook
is het fijn als er thuis voor de kinderen wordt
voorgelezen.
Op de Julianaschool wordt al veel voorgelezen,
maar op vrijdag 26 januari gaan we hier extra

aandacht aan besteden. Nelina Houwaart, onze
leesconsulent, komt langs in de groepen 1 t/m 4.
Zij zal dan het prentenboek ‘Ssst! De tijger slaapt’
aan de leerlingen voorlezen. Dit gebeurt met het
nodige enthousiasme zoals wij dat van Nelina
kennen en de kinderen zullen ook actief bij het
voorlezen worden betrokken. Dus een beetje
stil…..Ssst! De tijger slaapt.
De commissie Bibliotheek op School

uiteenlopende workshops van dans, theater,
creativiteit en muziek. Het aanbod is voor
verschillende leeftijdsklassen en verspreid door de
hele gemeente Katwijk. Een digitale versie van het
boekje is als bijlage toegevoegd.
Aanmelden voor een activiteit of workshop kan
via de website tot 14 dagen voor de eerste
cursusdatum.
www.welzijnskwartier.nl/activiteiten

10) Verjaardagen
In januari waren of worden de onderstaande
leerlingen jarig:

8) Software via Schoolspot
Wanneer u overweegt om een nieuwe computer
of software aan te schaffen, vergelijkt u dan eens
de prijzen met Schoolspot. Schoolspot is een
webwinkel waar studenten met flinke korting
hard- en software kunnen aanschaffen. Ook als
ouder van een ‘basisschoolstudent’ kunt u gebruik
maken van de kortingen. Zie voor meer informatie
de website van Schoolspot.

Datum
3
4
5
6
12
13
15
16
17
17
17
20
22
23
24
25
25
27
31

Naam
Sanne van Leeuwen
Thomas de Jong
Luca Houwaard
Sem Eendebak
Ruben van Klaveren
Hein Turnhout
Lieke Dijksterhuis
Lars Righarts
Lily de Moor
Britt van den Oever
Luuk van den Oever
Sascha van Dam
Mitchell Westra
Radin Amighi
Tara Star
Yulia Eendebak
Sarah Ouwehand
Anouk van Duijn
Lynn van Egmond

Groep
8
7
8
6
8
8
4
4
4
5
5
3
5
1/2M
1/2M
8
7
5
7

We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe!

9) Culturele workshops
Aan het eind van deze week krijgen de kinderen
een boekje mee naar huis waarin het aanbod staat
van de culturele workshops in 2018. Net als
voorgaande jaren kunnen de kinderen gratis of
voor een klein bedrag een aantal lessen volgen om
kennis te maken. Het programma bestaat uit veel

Bijlagen
De volgende bijlage is toegevoegd:
 Boekje culturele workshops 2018.
De volgende Info verschijnt 1 maart.
Met vriendelijke groet,
het team van de Julianaschool

