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Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de Info van februari. Daarin
komen de onderstaan onderwerpen aan bod.
1) Agenda & planning
2) Bericht van de zendingscommissie
3) Bericht van de gebedsgroep
4) Schooltijden
5) Kindgesprekken
6) Warme truiendag
7) Themadienst
8) Talentenmiddag
9) Bibliotheek op School
10) Inloopspreekuur
11) Come 4 sports
12) Puberbeurs
13) Verjaardagen

1) Agenda & planning
 elke maandag
- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.20
uur tot 8.50 uur. Zie punt 7.
 donderdag 1 februari
- Start kindgesprekken. Zie punt 5.
 vrijdag 2 februari
- Warme truiendag. Zie punt 6.
 Zondag 11 februari
- Themadienst om 09.30 in de Grote Kerk.
Zie punt 7.
 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.
- VO gesprekken groep 8.
 woensdag 7 maart
- VO gesprekken groep 8.
 donderdag 8 maart
- De ouderraad vergadert om 20.00 uur.

 vrijdag 9 maart
- De gebedsgroep komt om 8.30 uur bijeen.
- Hoofdluiscontrole.
 woensdag 14 maart
- Groep 3 en 4 bezoeken de theatervoorstelling
De Dromeneter.
 vrijdag 16 maart
- Talentmiddag. Zie punt 8.

2) Bericht van de zendingscommissie
Afgelopen maandag hebben we tijdens de
maandopening het prachtige bedrag van
€ 1054,82 overhandigd aan Angenita Noordermeer van de stichting Make-a-Wish. Bauke uit
groep 8 en Lize uit groep 1/2 hebben het bedrag
op de cheque geschreven. Dank voor dit geweldige
bedrag.
Inmiddels zijn we druk aan het sparen voor
Williene ten Hove en de Muskathlon; in de vorige
Info heb ik dit project aan u uitgelegd. Inmiddels
staat de teller hiervoor op € 304,05. Op donderdag
15 februari komt Williene in alle groepen langs om
iets te vertellen over haar sportieve uitdaging en
wat er gaat gebeuren met ons sponsorgeld.
Met de kleuters zingen we: ‘Zullen we delen,
samen delen? Ik met jou, jij met mij? Delen maakt
het leven leuker. Want van delen word je blij.
Zullen we delen, samen delen? Ik met jou, jij met
mij? Delen maakt de wereld beter. Dan is vrede
heel dichtbij’
Namens de zendingscommissie, juf Rienkje

3) Bericht van de gebedsgroep

Wat een mooie belofte! God luistert wanneer wij
tot Hem bidden. We zijn als bidstondgroep weer
eens in alle klassen geweest om te vertellen dat
we er zijn. Dat ze gebedspunten in de
gebedsdoosjes mogen doen en dat wij er dan voor
zullen bidden. Elke maand krijgen we zulke mooie
punten vanuit één van de groepen! We kunnen
leren van het vertrouwen van kinderen. Deze
vrijdag (2 februari) bidden we onder andere voor
groep 4. Het is fijn om te merken dat steeds meer
moeders aansluiten. Ook benieuwd of het wat
voor u is? Van harte welkom, 8.30 uur in de
lerarenkamer.
De biddende moeders.

4) Schooltijden
In de eerste helft van dit schooljaar is uitgebreid
onderzoek gedaan naar de huidige schooltijden en
de mogelijke invulling van een continurooster. In
maart zal de MR een besluit nemen over de
schooltijden. Om duidelijkheid te krijgen over de
wens van ouders over het wel of niet aanpassen
van de tijden, wordt een raadpleging gehouden.

19 of 20 februari op gesprek te komen. Deze
gesprekken zijn alleen voor de ouders bedoeld.
Uw kind heeft zelf ook een tienminutengesprek
met de leerkracht. Deze gesprekken vinden onder
lestijd plaats. De leerkracht van uw kind wordt dan
vervangen, zodat zij/hij op een rustig plekje met
elk kind afzonderlijk in gesprek kan
gaan. De kindgesprekken gaan over
de ontwikkeling in de afgelopen
periode, de sfeer in de klas en de
plannen voor de komende periode.
Deze kindgesprekken vinden op de volgende
dagen plaats:
Groep 1/2M
Groep 1/2 R&D
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

do. 8 feb
ma. 5 & do. 8 feb.
do. 15 & vr. 16 feb.
wo. 7 & do. 8 feb.
di. 6 feb.
do. 1 & do. 8 feb.
di. 6 feb.
di. 6 feb.

6) Warme truiendag
Vorige week heeft u een mail ontvangen over de
landelijke warme truiendag die op 2 februari
gehouden wordt: verwarming omlaag, warme trui
aan. We doen als school ook mee met deze dag,
omdat het de kinderen helpt om zich bewust te
worden van het zuinig omgaan met energie. Wilt
u uw kind morgen ook een lekkere, warme trui aan
laten doen? Alvast bedankt.

We willen u vragen om aan te geven waar uw
voorkeur naar uitgaat: óf de huidige tijden óf het
continurooster. Hoe dat rooster eruit ziet kunt u
lezen in de brief die de oudste kinderen van het
gezin maandag mee naar huis krijgen. In de brief
staat ook de toelichting op het inleveren.

5) Kindgesprekken
Aan het begin van dit schooljaar heeft u allemaal
samen met uw kind een tienminutengesprek
gehad met de leerkracht. Deze maand wordt er
opnieuw een tienminutengesprek gehouden. U
heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen om op

7) Themadienst
Zondag 11 februari wordt een themadienst
gehouden waaraan de leerlingen van onze school
meewerken. Voorganger is ds. Van de Ende en de
muziek wordt verzorgd door de band SIGN. Het
thema is ‘Alles is gratis.’ De dienst is in de Grote
Kerk en start om 9.30 uur.

8) Talentenmiddag

10) Inloopspreekuur
Ik ben Linda Ouwehand en
werkzaam in het Jeugd- en
Gezinsteam in Rijnsburg en
Valkenburg. Sinds 15 januari heb
ik het inloopspreekuur op de
Julianaschool overgenomen van
mijn collega Arianne van der Meij, omdat zij is
gestopt met haar werk voor het JGT.

Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 creatief aan de slag. Voor 16
maart staat er een bijzondere middag gepland: het
is namelijk de bedoeling dat de kinderen dan van
14.00 uur tot 15.00 uur een workshop volgen die
gegeven wordt door ouders.
Heeft u een leuke hobby of talent en zou u daar
(wellicht samen met een andere ouder) een
groepje kinderen in willen begeleiden? Dan kunt u
dat uiterlijk 9 februari laten weten aan juf
Susanne:
s.vanderzalm@julianaschool.pcborijnsburg.nl
Wilt u a.u.b. vermelden welke creatieve workshop
u wilt geven en welke (eventuele) materialen u
daarvoor nodig heeft? We hopen op veel
enthousiaste aanmeldingen.

9) Bibliotheek op school
Ren op 9 februari naar de boekhandel voor Ronja
de roversdochter!
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’
heeft als missie alle kinderen in Nederland en
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de
allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie
boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe
leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je
te verliezen in een prachtig verhaal, in een
onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien
een voorwaarde voor succes op school en later in
de samenleving. Om die missie te laten slagen
wordt ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek
en in april een prachtig prentenboek ter
beschikking gesteld voor maar 2 euro!
Ronja de roversdochter van Astrid
Lindgren is vanaf 9 februari voor
€ 2,- te koop in elke boekhandel.

JGT
Als kinderen vragen of problemen hebben kunnen
ze bij ons terecht. Heb je bijvoorbeeld vaak ruzie
op school, voel je je soms verdrietig of gaan je
ouders scheiden en weet je niet zo goed hoe je
daarmee om moet gaan, dan kunnen wij je
misschien helpen.
Ook ouders kunnen bij ons binnenlopen als zij zich
zorgen maken over hun kind. Geen vraag is te gek
en onze deur staat open, dus u kunt tijdens ons
spreekuur op school gewoon langskomen. In ons
team werken deskundigen uit verschillende
(jeugdhulp)organisaties samen om u snel en
persoonlijk te helpen. Met een van ons bespreekt
u uw vraag. Daarna beslissen we samen wat de
volgende stap is. Op deze manier krijgt u de beste
hulp die nodig is.
Ook worden binnen het JGT trainingen
aangeboden, o.a. de Coole Kikker Training (sociale
vaardigheidstraining)
KIES
(kinderen
in
echtscheidingssituaties), Rots & Water Training
(weerbaarheid).
Wanneer en waar is het spreekuur?
Iedere maandag van 08.15 uur - 08.45 uur, op
school in de kamer van juf Ella.

11) Come 4 Sports
Als bijlage vindt u een flyer van Come 4 Sport over
de kennismakingscursussen. Uw kind kan bij een
aantal sportverenigingen enkele lessen volgen om
uit te proberen of de sport leuk is.
Daarnaast willen we nog onder de aandacht
brengen dat de kinderen van groep 3 t/m 8 in de
maand februari op woensdagmiddag in sporthal
de Middelmors terecht kunnen. Daar kunnen ze
onder begeleiding van Come 4 Sports allerlei
spellen spelen.

Bijlagen

12) Puberbeurs
Op dinsdagavond 6 maart wordt er in het Visser ’t
Hooft Lyceum (Noordeinde 24) een ‘puberbeurs’
gehouden met thema Gamen & Social Media. Een
grappige, interactieve theatervoorstelling maakt
onderdeel uit van het programma. In de
bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over de
inhoud, tijden en manier van opgeven.

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:






Overzicht schoolsport.
Flyer activiteiten Katwijks Museum.
Uitnodiging voor de ‘Puberbeurs’.
Vrijwilligers gezocht door De Speelbrug.
Foto’s van de gevonden voorwerpen

De volgende Info verschijnt 5 maart.

13) Verjaardagen
In februari worden de onderstaande leerlingen
jarig:
Datum
2
5
6
6
7
9
14
15
16
16
16
17
18
22
24
25
26
26
26
29

Naam
Lizzy de Leeuw
Boaz Hogewoning
Nora van Egmond
Flynn Zandbergen
Bart Charité
Lindsey Hartevelt
Nina van Dam
Elin van Delft
Lise van El
Thijs Steenbergen
Yasmin Walters
Esmee Ouwehand
Sem Eekhof
Vincent Baars
Jillian Westra
Juliëtte Ouwehand
Donna Beekhuis
Jarne Janssen
Jits de Jong
Vincent van Starkenburg

Groep
3
3
8
1/2R&D
7
5
5
1/2R&D
4
7
1/2M
1/2M
7
1/2M
7
1/2R&D
5
7
4
1/2R&D

We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe!

Met vriendelijke groet,
het team van de Julianaschool

