
Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de eerste Info van het nieuwe 

schooljaar. Aan het begin van elke maand zullen 

we u middels deze nieuwsbrief informeren over de 

ontwikkelingen op school. De volgende 

onderwerpen komen aan bod: 

1) Agenda & planning 
2) Bericht van de zendingscommissie 
3) Gebedsgroep 
4) Startdienst PCBO 
5) Continurooster 
6) Kennismakingsgesprekken 
7) Schoolfotograaf 
8) Hoofdluiscontrole 
9) Ouderportaal 
10) Veilig naar school  
11) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 vrijdag 31 augustus 

- Hoofdluiscontrole. 

 maandag 3 september 

- Maandopening in de hal met alle groepen. 

 donderdag 6 september 

- Startdienst van de PCBO. 

 dinsdag 11 september 

- Schoolfotograaf. 

 woensdag 12 september 

- Stakingsdag: school is gesloten. 

 donderdag 13 september 

- Kennismakingsgesprekken. 

 dinsdag 18 september 

- Kennismakingsgesprekken. 

 vrijdag 14 september 

- Uiterlijke inleverdatum portfolio’s. 

 donderdag 20 september 

- De ouderraad vergadert om 20:00 uur. 

 vrijdag 28 september 

- Groepen 1 t/m 4 bezoeken het Panbos. 

 maandag 1 oktober 

- Maandopening in de hal met alle groepen. 

 woensdag 3 oktober 

- Start Kinderboekenweek.  

 donderdag 11 oktober 

- Om 14:45 uur houden we een inloopmiddag 

t.g.v. de afsluiting van de Kinderboekenweek.  

 maandag 22 oktober 

- Start herfstvakantie 

 maandag 29 oktober 

- Weer naar school. 

- Ledenvergadering van de PCBO. Ouders die lid 

zijn ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

2) Bericht van de zendingscommissie 

Een van de dingen waarmee we willen uitdragen 

dat we een christelijke school zijn, is het steunen 

van goede doelen. In elke klas staat een spaarpotje 

waar de kinderen op maandagen een bijdrage in 

mogen doen. U vindt ook een icoontje van een 

spaarvarken bij de maandagen op de 

schoolkalender die meegegeven is.  

In deze Info doen we als commissie maandelijks 

verslag van de acties die we houden en de goede 

doelen die door de Julianaschool gesteund 

worden. 

Zoals gebruikelijk sparen we aan het begin van het 

jaar voor ons adoptiekind Joseph Charumbira die 

in Zimbabwe woont. Onder andere dankzij onze 

bijdrage kan Joseph naar school en zodoende 

bouwen aan een mooie toekomst. We 

onderhouden ook contact met hem: elke maand 

verzorgt een van onze groepen brieven en/of 

tekeningen voor Joseph. 
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Binnenkort vergadert de zendingscommissie over 

de acties voor dit schooljaar. We proberen daarbij 

weer een evenwicht te vinden tussen 

binnenlandse en buitenlandse doelen. Wanneer u 

suggesties heeft voor bepaalde doelen, horen we 

dat graag. 

 

Vriendelijke groet, 

Marjolein Ravensbergen (moeder van Remy, 

groep 8), Nathalie Duynisveld (moeder van 

Charlize, groep 8), juf Danielle, juf Leonie en juf 

Rienkje. 

3) Gebedsgroep 

Elke eerste vrijdag van de maand komt een groep 

ouders bij elkaar om te bidden voor allerlei zaken 

die met school te maken hebben: de leerlingen, 

ouders, leerkrachten, veiligheid, sfeer en alle 

andere zaken die het waard zijn om genoemd te 

worden. De gebedsgroep komt op school samen in 

de personeelskamer en u bent van harte 

uitgenodigd om ook te komen. Eerstvolgende keer 

is op vrijdag 7 september om 8:30 uur.  

4) Startdienst PCBO 

Aan het begin van elk schooljaar wordt er een 

startdienst gehouden: een samenkomst in de kerk 

waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten van 

de PCBO voor uitgenodigd zijn. Ook u bent van 

harte welkom om samen met uw kind(eren) naar 

de Immanuëlkerk te komen. Het thema is 

‘Welkom!’ en de muzikale medewerking is van 

kinderkoor ZEP. 

Donderdag 6 september. 

Immanuëlkerk, Kerkstraat 3 Rijnsburg. 

Start om 19:00 uur (deur open om 18:40) 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang zal een collecte gehouden worden 

die bestemd is voor Johan en Astrid Klaasse, die dit 

schooljaar vanuit de Protestantse Kerk te 

Rijnsburg uitgezonden worden naar Medellín in 

Colombia. Samen met hun 4 kinderen (nu nog 

leerlingen op één van de basisscholen van PCBO) 

gaan zij zich inzetten voor de Iglesia Presbiteriana, 

ongeveer vergelijkbaar met de Protestantse Kerk 

in Nederland, zie  www.gzb.nl/kerkincolombia . 

5) Continurooster 

Het was vandaag voor de leerlingen en 

leerkrachten (en misschien ook wel voor u) wel 

wennen: de eerste schooldag na de vakantie en 

dan ook nog met elkaar op school blijven voor de 

lunch. Maar het is goed verlopen en we zullen 

ongetwijfeld snel aan dit nieuwe ritme gewend 

raken. Hieronder staan nog eens de afspraken 

m.b.t. het continurooster op een rij. 

 

 Drinken voor de lunch kan bij binnenkomst in 

de mandjes op de koelkast gezet worden. Deze 

mandjes worden dan vlak voor de start van de 

les in de koelkast geplaatst. Brood met beleg 

dat gekoeld moet blijven kan ook in de manden 

gedaan worden. 

 Bekers en broodtrommels a.u.b. van een naam 

voorzien. 

 De kinderen eten de meegebrachte lunch in de 

klas op. Graag de hoeveelheid meegeven die 

thuis ook opgegeten wordt. De leerkracht is bij 

de lunch aanwezig. 

 Groenten en fruit graag schoongemaakt 

meegeven.  

 De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen 20 

minuten om te eten. Voor groep 5 t/m 8 is dat 

15 minuten. 

 Na het eten gaan de kinderen naar buiten. 

 De kinderen die langer de tijd nodig hebben, 

kunnen in het NSO-lokaal rustig hun lunch 

afmaken.  Daarna gaan ook zij naar buiten. 

De extra tijd voor het afronden van de lunch is 

tien minuten. Daarna wordt de lunch gestopt 

en gaan de kinderen naar buiten. De restanten 

van de lunch gaan weer in de lunchtrommel, 

zodat u weet hoeveel uw kind gegeten heeft. 

 

Bij de Info van oktober zal ook de brief toegevoegd 

worden met informatie over de betaling van uw 

bijdrage. 

http://www.gzb.nl/kerkincolombia


6) Kennismakingsgesprekken 

Donderdag 13 of dinsdag 18 september komt u 

samen met uw kind op school voor het 

kennismakingsgesprek. We vragen u om tijdig op 

school aanwezig te zijn. In de gangen zal bij elke 

groep een tafel klaar staan waarop lesmateriaal 

van de klas ligt wat u in kunt kijken tijdens het 

eventuele wachten.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet de bedoeling dat er broers/zussen bij 

het kindgesprek met de leerkracht zitten. De 

broers/zussen kunnen wachten in de grote hal. 

Daar liggen kleurplaten en tijdschriften klaar en 

enkele collega’s zullen een oogje in het zeil 

houden.  

 

Ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek 

vullen de kinderen twee formulieren in die later 

ook in hun portfolio worden opgenomen; ‘Dit ben 

ik’ en ‘Dit wil ik’. De kinderen van groep 5 t/m 8 

vullen deze formulieren op school in. De kinderen 

van groep 1 t/m 4 krijgen de formulieren en 

bijbehorende toelichting woensdag 29-8 mee naar 

huis om ze samen met hun ouders in te vullen. 

7) Schoolfotograaf 

Dinsdag 11 september worden de schoolfoto’s 

gemaakt. Hieronder ziet u welke achtergrond er 

gebruikt zal worden.  

De foto’s van broers en zussen 

die op school zitten worden 

gewoon onder lestijd gemaakt. 

Wanneer u een foto wilt laten 

maken met een broer/zus die 

nog niet of niet langer op de 

Julianaschool zit, dan kunt u dit 

op een intekenlijst aangeven. 

Deze intekenlijst hangt in de hal tegenover de 

lokalen van de groepen 1/2. 

 

8) Hoofdluiscontrole 

Veel kinderen krijgen weleens te maken met 

hoofdluis. Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar 

wel vervelend door de jeuk die ze veroorzaken. 

Hoofdluizen verplaatsen zich niet via kleding, 

beddengoed of knuffels; de luizen lopen van het 

ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als 

kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. 

 

Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig 

probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig 

het haar te controleren. Wanneer u bij uw kind 

hoofdluis ontdekt, dient u dat zo snel mogelijk te 

behandelen en aan ons door te geven. Dan kunnen 

wij ook de andere ouders inlichten en hen vragen 

goed het haar van hun kind(eren) na te kijken en 

zo nodig te behandelen.  

 

Op school houden we voor de zekerheid nog extra 

controles. Op de vrijdag na elke vakantie komt een 

aantal moeders de haren van alle leerlingen 

controleren. Voor de kinderen is dit inmiddels een 

bekend en heel gewoon ritueel. Aanstaande 

vrijdag is het weer tijd voor die controle.  Wanneer 

we op school hoofdluis constateren, wordt er 

contact opgenomen met de betreffende ouders. 

Meer informatie over het signaleren en 

behandelen van hoofdluis vindt u hier. 

9) Ouderportaal 

Elke ouder van school heeft toegang tot het 

Ouderportaal van ons administratiesysteem 

ParnasSys. U vindt daar de gegevens van uw kind, 

notities van de afspraken met de leerkracht en 

contactgegevens van klasgenoten en de 

leerkracht.  

 
Op onze website staat verdere informatie over het 

inloggen en het gebruik van het Ouderportaal. U 

vindt dit onder het item Ouders.  

 

De ouders die nieuw op school zijn krijgen deze 

week een apart bericht met hun inloggegevens. 

Als u uw inloggegevens kwijt bent, dan kunt u de 

directie een verzoek mailen om nieuwe 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen
https://julianaschool.pcborijnsburg.nl/Ouders-1/Ouderportaal
http://julianaschool.pcborijnsburg.nl/Ouders-1/Ouderportaal


inloggegevens op te sturen. Ook voor andere 

vragen en/of opmerkingen kunt u bij hen terecht.  

10) Veilig naar school 

Het schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat 
er dagelijks kinderen vanuit het dorp op weg gaan 
naar en van school. Daarom melden we ons als 
verkeerscommissie Julianaschool en willen we 
jullie aandacht vragen voor het volgende: 

 Het is goed als jullie kinderen zelf de weg naar 
en van school gaan vinden. Daarom is het 
belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig 
naar school kunnen lopen. Bij de nieuwsbrief 
zit daarom de bijlage 'Veilig lopen naar school'. 

 Mocht, om wat voor reden ook, toch de auto 
gepakt moeten worden, dan wijzen we jullie 
graag, via de 'Parkeerflyer', op de plekken 
rondom de school waar geparkeerd kan 
worden. 

Wanneer u tips, suggesties of opmerkingen heeft, 
dan kunt u ons mailen via verkeercie@gmail.com  

Veilige groeten! De verkeersouders. 

11) Verjaardagen 

Tot aan 1 oktober zijn de onderstaande kinderen 

jarig. 

Datum Naam    Groep 
27  Naish Guijt    3 
27  Niek Verhart    1-2R&D 
28  Lynn van Duijn    6 
29  Mirthe van Delft   6 
29  Luuk de Mooij    1-2M 
30  Remy Ravensbergen   8 
31  Chris Klinkenberg   3 
 
1  Devi van den Eijkel   3 
1  Joris van Zuijlen   5 
3  Bart van der Gugten   1-2R&D 
4  Majka Guijt    1-2M 
4  Sebas Hogewoning   6 
5  Mirjam van Duijvenbode  7 
8  Davey Hoek    7 
8  Viviënne Meijer   1-2M 
10  Lionel van Duivenvoorde  4 
13  Tim Elshout    7 
13  Julien van Iterson   6 
14  Luc Vletter    4 
15  Cas Heemskerk    5 

16  Alexia Tegelaar    3 
18  Sofie de Rooij    1-2R&D 
19  Thijs Francken   8 
19  Alexis Kroese    3 
21  Brian Wilmot    8 
28  Mette van Ieperen   5 
28  Emy Zandbergen   7 
29  Lars Glasbergen   7 
30  Jamie-Lee Oliemans   5 
 
We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe! 

  

Bijlagen 

 Schoolgids 2018-2019 

 Routes Veilig naar school en parkeerflyer 

De volgende Info verschijnt op maandag 1 okt. 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Julianaschool 

mailto:verkeercie@gmail.com

