
Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de Info, de nieuwsbrief van de 

Julianaschool waarin we u informeren over de 

schoolactiviteiten en -ontwikkelingen. Hieronder 

staan de onderwerpen van oktober.  

1) Agenda & planning 
2) Vanuit de zendingscommissie 
3) Vanuit de gebedsgroep 
4) Kanjertraining 
5) Kinderboekenweek 
6) Informeren leerkracht 
7) Gymkleding 
8) Typecursus 
9) Verkeerscommissie 
10) Vanuit de ouderraad 
11) Come 4 sports  
12) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 maandag 1 oktober 

- Opening Kinderboekenweek om 8:30 uur op 

het plein, zie verstuurde informatiebrief.  

- Aansluitend maandopening in de hal met alle 

groepen. 

 donderdag 11 oktober 

- Van 14:45 uur tot 15:45 uur houden we een 

inloopmiddag t.g.v. de afsluiting van de 

Kinderboekenweek.  

 woensdag 17 oktober 

- Groepen 5 en 6 hebben extra gymles bij 

tafeltennisvereniging Rijnsoever. 

 maandag 22 oktober 

- Start herfstvakantie 

 maandag 29 oktober 

- Weer naar school. 

- Ledenvergadering van de PCBO. Ouders die lid 

zijn ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

 donderdag 1 november 

- De Info wordt verstuurd. 

 vrijdag 2 november 

- Hoofdluiscontrole. 

 maandag 5 november 

- maandopening in de hal met alle groepen. 

 maandag 12 november 

- Kinderen krijgen hun portfolio mee naar huis. 

 maandag 19 november 

- Start van de week van de mediawijsheid 

- Groepen 5 t/m 8 trekken lootje sintfeest. 

 dinsdag 20 en woensdag 21 november 

- Oudergesprekken groepen 3 en 8. 

 vrijdag 23 november 

- Portfolio’s zijn weer ingeleverd. 

2) Vanuit de zendingscommissie 

In de afgelopen weken was het zendingsgeld 

bestemd voor ons sponsorkind Joseph uit 

Zimbabwe. We hebben het mooie bedrag van  

€ 363,82 opgehaald in de afgelopen 5 weken. 

Inmiddels heeft de zendingscommissie vergaderd 

en hebben we een aantal projecten uitgekozen 

waar we komende schooljaar voor gaan sparen. 

Dank aan de ouders en collega’s voor het 

inbrengen van ideeën. Bij deze Info vindt u een 

bijlage waarop alle projecten staan vermeld. Dit 

overzicht hangt ook op het informatiebord van de 

zending in de hal bij de ingang van de school. 

  

Naast de financiële bijdrage voor de zending, 

willen we u ook nog attenderen op de doppen die 

we sparen ten behoeve van de opleiding van de 

KNGV geleidehonden. En natuurlijk de 

kassabonnen van Hoogvliet, waarvan de 

producten ten goede komen aan de Voedselbank.  

Volgende week is het dierendag en 

traditiegetrouw gaat de opbrengst van het 

zendingsgeld in die periode naar een ‘dierendoel’. 

Dit jaar hebben we gekozen voor Kluivert Dog 

Rescue Center op Curaçao. 

‘Rossana Kluivert heeft haar Patrick een andere kijk op 
de wereld gegeven. Naast zijn status als een van onze 
nationale voetbalhelden en tegenwoordig als 
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bondscoach van Curaçao is hij nauw betrokken geraakt 
bij de liefdadigheidsacties van zijn vrouw. Zo zet hij zich 
samen met Rossana en zoontje Shane (7) in voor de 
zwerfhonden op Curaçao. Tussen de bedrijven op het 
voetbalveld door, zet hij zich samen met haar in om de 
dierenbescherming en lokale asiels te ondersteunen.’ 

Hierna beginnen we met een project van het 
Nederlands Bijbelgenootschap: kinderbijbels voor 
Kenia. We houden u op de hoogte.   
Doet u weer mee? Maandag zendingsgeld mee 
naar school. De kleuters zingen dan:  
 
‘Kun je sparen, kun je sparen, iets van wat je krijgt 
bewaren? Ook al is het niet zoveel: Als je ’t 
opspaart wordt het veel!  
Kun je sparen? Kun je sparen? Voor een ander iets 
bewaren? Iemand die te weinig heeft, is heel blij 
met wat jij geeft.‘ 

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje 
Riemersma. 
 

N.B. De opbrengst van de collecte bij de 

startdienst bedroeg € 420,- , bestemd voor het 

zendingswerk in Colombia van de familie Klaassen. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

3) Vanuit de gebedsgroep 

DE HERFST 

De groepen 1-4 zijn vorige week naar het Panbos 

geweest en mochten genieten van de eerste 

tekenen van de herfst. Wat een schoonheid als je 

om je heen kijkt, al die kleuren en geuren, de 

ontdekkingen die de kinderen hebben gedaan; de 

eikels, kastanjes en dennenappels die zijn 

verzameld. Als moeder vind ik het geweldig om te 

zien hoe enthousiast de kinderen door het bos 

rennen en alles willen bekijken, beleven en 

meenemen naar huis. Dat laatste vind ik bij 

thuiskomst al wat minder geweldig, maar goed, 

dan toch maar weer een hoekje maken om de 

‘schatten’ tentoon te stellen…  

Zo enthousiast is God ook over ons en Hij heeft 

naast de natuur ook de mens in al haar kleuren 

gemaakt, zo uniek, zo waardevol. Wat een 

schoonheid als ik om me heen kijk! En Hij heeft 

een hele aarde gemaakt om ons ‘tentoon te 

stellen’! Wij mogen naar elkaar kijken door Zijn 

ogen en die schoonheid in elkaar zien.  

 

Op vrijdag 5 oktober komen we om 8.30 uur weer 

samen om Hem te danken voor de mooie natuur 

en de prachtige mensen van deze school weer 

voor Zijn troon te brengen. Wees WELKOM! 

De Gebedsgroep 

gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

4) Kanjertraining 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. 

De eerste periode staat vooral in het teken van 

kennismaken. Kennismaken met elkaar, eventuele 

nieuwe kinderen, maar ook met de meester of juf.  

We bespreken de schoolregels en afspraken en 

maken in elke klas klassenregels voor dit 

schooljaar. De regels worden samen met de 

kinderen bedacht, besproken en regelmatig 

herhaald. Onder deze regels zetten alle kinderen 

hun naam. Maar niet alleen de kinderen, ook de 

juf of meester en meester Henk-Jan doen dat; de 

regels gelden voor iedereen. 

Vandaag krijgen alle nieuwe kinderen van onze 

school een folder mee over de Kanjertraining. 

Daarin kunt u als ouders veel informatie vinden 

over de kanjertraining. Daarnaast kunt u ook 

terecht op de website www.kanjertraining.nl . 
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Alle kinderen krijgen een ansichtkaart mee naar 

huis. Het is dezelfde afbeelding als de  poster die 

in elke klas hangt. Uw kind kan vast wel vertellen 

waar deze voor wordt gebruikt (op de achterkant 

van de kaart staat een korte uitleg). 

Met behulp van de klassen- en schoolregels en de 

Kanjertraining werken wij aan een veilige school, 

waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Uitgangspunt 

is respect voor jezelf en elkaar. Pesten en 

uitlachen horen daar niet bij, maar helaas gebeurt 

dat soms toch, maar ook met deze situaties leren 

we om te gaan m.b.v. de Kanjertraining.  

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat 

zij, als er zich problemen voor doen, oplossingen 

zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet 

reageren uit irritatie, angst of onverschilligheid. 

Wij willen graag een school zijn waar kinderen, 

leerkrachten, directie en ouders hun best doen om 

respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis 

gaat, spreken we elkaar daar rustig op aan, erop 

vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft 

bedoeld. 

Doet u mee? Dan proberen we er voor iedereen 

weer een fijn, veilig schooljaar van te maken. 

Wilt u meer weten over de Kanjertraining, kom 

dan gerust langs bij de leerkracht van uw kind, de 

directie of mij. 

Roelfien Feijen (Groep 1/2, Kanjercoördinator) 

 

5) Kinderboekenweek 

In de Kinderboekenweek 2018, die loopt van 

woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 

oktober, staat ‘Vriendschap’ centraal.  In 

kinderboeken kun je alle aspecten van 

vriendschap ontdekken. Zoals échte vriendschap, 

maar ook ruzie en pesten. Is die BFF wel een echte 

BFF? Wat doen echte bloedbroeders voor elkaar? 

Onze leesconsulent, Nelina, zal tijdens de 

Kinderboekenweek in alle groepen weer een 

boekpromotie houden over de leukste, nieuwste 

boeken die bij dit thema passen. 

 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn ook twee 

speciale uitgaven verkrijgbaar: 

 

De eilandenruzie  

Dit is het Kinderboekenweekgeschenk 2018. Een 

fantastisch nieuw avontuur met Rosa en Fico, de 

kinderen van de knotsgekke president Pablo 

Fernando van Costa Banana. Geschreven door 

Jozua Douglas, met illustraties van Elly Hees. Het 

Kinderboekenweekgeschenk 

wordt gratis door boekhandels 

weggegeven bij aankoop van 

ten minste €10 aan kinder- of 

jeugdboeken. Jozua Douglas 

komt dit schooljaar in februari  

ook op bezoek in groep 5 tot 

en met 8   .  

 

 

Het Prentenboek van de 

Kinderboekenweek is 

tijdens deze week voor  

€ 6,95 verkrijgbaar. Milja 

Praagman schreef  en 

tekende dit prentenboek. 

Kinderen zullen smullen 

van Kom erbij.  

 

6) Informeren leerkracht 

Wanneer u uw kind wilt ziekmelden of de 

leerkracht wilt informeren over iets dat op korte 

termijn te gebeuren staat, dan dient u dit 

telefonisch te doen. Het sturen van een e-mail is 

hiervoor niet geschikt.  

 

Wanneer uw kind meerdere dagen achtereen ziek 

thuis blijft, hoeft u hiervoor niet elke dag opnieuw 

te bellen. Wanneer er een weekend tussen zit, 

graag in de nieuwe week wél opnieuw contact 

opnemen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 



7) Gymkleding 

Bij de eerste gymles na de zomervakantie blijkt 

soms dat de gymschoenen te klein geworden zijn. 

We zijn inmiddels een aantal weken verder en nog 

niet alle leerlingen zijn voorzien van passende 

gymschoenen. Wanneer dit voor uw kind geldt, 

wilt u dan in orde maken? Vanwege veiligheid en 

hygiëne is het dragen van gymschoenen verplicht. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 horen ook 

sportkleding bij zich te hebben voor de les.  

8) Typecursus 

Voor de kinderen in de hogere groepen kan het 

handig zijn om blind te kunnen typen. Voor de 

leerlingen die dit willen leren, is er ook dit 

schooljaar een speciale schoolaanbieding van Pica. 

De kinderen kunnen via school een account krijgen 

om thuis te oefenen en dat is helemaal gratis. Ook 

kinderen die al eerder hun typediploma hebben 

gehaald en hun typevaardigheid willen opfrissen 

mogen gebruik maken van deze aanbieding.  

Op de website van Pica kunt u meer informatie 

vinden over het programma en is er ook de 

mogelijkheid om een les uit te proberen. 

Wanneer u uw kind wilt laten meedoen, kunt u 

een mailtje sturen aan juf Leonie met de naam en 

groep van uw kind:  

l.vries@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 

9) Verkeerscommissie 

De dagen worden korter en de wintertijd gaat 

binnenkort weer in. Daarom gaat de commissie 

verkeer op maandag 5 november aandacht 

besteden aan veiligheid in het verkeer. Dit zal op 

verschillende manieren gebeuren. Op woensdag 7 

november zal ook in het kader van veilig 

deelnemen aan het verkeer de 

fietsverlichtingscontrole worden gehouden voor 

de groepen 6 t/m 8 

 

 

 

 

 

 

10) Vanuit de ouderraad 

Donderdagavond 1 november vergadert de 

ouderraad. Het eerste deel is de zogenaamde 

‘jaarvergadering’ waarbij de (financiële) verslagen 

worden besproken en vastgesteld. U bent van 

harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 

20:00 uur. De documenten vindt u op de website. 

 

Daarnaast willen we u herinneren aan het betalen 

van de ouderbijdrage en kosten tussenschoolse 

opvang. Als bijlage vindt u de eerder verstuurde 

brief met informatie daarover.  

11) Come 4 Sports 

 

 
(Team Come4Sports vlnr: Joost, Robbert, Jeffrey, Peter, 

Michele, Pascal) 

 

Laten wij ons even voorstellen, wij zijn 

Come4Sports (de sportmedewerkers van 

Welzijnskwartier). Wij zijn elke dag actief voor alle 

basisschool kinderen van de gemeente Katwijk. Dit 

doen we op de schoolpleintjes of trapveldjes in 

Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg. Wij vinden 

sporten en bewegen helemaal geweldig. Wij 

hopen dat jij bewegen ook leuk vindt en we jou 

nog enthousiaster kunnen maken voor allerlei 

sporten. Samen kunnen we kijken welke sport je 

leuk vindt om te doen. Plezier in sporten/bewegen 

staat bij ons voorop. 

https://www.picatypen.nl/
https://www.picatypen.nl/proefles-nl/
mailto:l.vries@julianaschool.pcborijnsburg.nl


Naast onze activiteiten op de buitenlocaties kun je 

met ons meesporten tijdens ons 

winterprogramma in de gymzalen, de 

schoolvakanties en onder schooltijd zijn we ook 

actief op basisscholen in heel de gemeente. Ook 

organiseren we samen met sportverenigingen 

toernooien en cursussen waaraan iedereen mee 

kan doen. Kortom, er is genoeg te doen. 

Je kunt ons herkennen aan de gekleurde tuk-tuks 

of onze blauwe trainingspakken. Voor meer 

informatie kun je kijken op de website van 

Welzijnskwartier of op onze Facebookpagina. Ook 

kun je op de C4S informatieborden in jouw school 

kijken om te zien waar je ons kunt vinden. 

 

Website: www.welzijnskwartier.nl 

Facebook: Come4Sports – Welzijnskwartier 

Facebook: Sport – Welzijnskwartier 

Twitter: @Sport_Welzijnskw 

Youtube: Sport Welzijnskwartier 

12) Verjaardagen 

In oktober zijn de onderstaande kinderen jarig. 

Datum Naam    Groep 
1  Fenna Hoek    1-2RD 
1  Sanne Mens    5 
3  Alexander van Duijn   6 
3  Jill Eekhof    5 
4  Naomi Vletter    8 
8  Lise van Duijn   5 
10  Isabella Kern    8 
11  Gwen de Winter   4 
11  Maya Zahn    3 
13  Suze Dijksterhuis   1-2m 
14  Géan Hoek    1-2RD 
17  Hashim Cyiza    6 
19  Charlize Duijnisveld   8 
19  Brett van Egmond   6 
22  Lev Corijn    6 
22  Dominic van Duivenvoorde 7 
24  Maaike van Leeuwen   7 
 
We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe! 
 

 

 

 

Bijlagen 

 Overzicht zendingsdoelen schooljaar 2018-

2019. 

 Betaalbrief Julianaschool 2018-2019. 

 

De volgende Info verschijnt op 1 november. 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Julianaschool 

http://www.welzijnskwartier.nl/

