
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 deze maand. 

1) Agenda & planning 
2) Vanuit de zendingscommissie 
3) Vanuit de gebedsgroep 
4) Kinderboekenweek 
5) Bibliotheek op school 
6) Damtoernooi 
7) Portfolio en oudergesprekken 
8) Blink Wereld 
9) Aanmelden nieuwe schooljaar 
10) Verkeerscommissie 
11) Vanuit de ouderraad 
12) GoDo 
13) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 donderdag 1 november 

- De Info wordt verstuurd. 

- Om 16:00 uur vergadert de MR. 

- Om 20:00 uur jaarvergadering van de OR. 

 vrijdag 2 november 

- Hoofdluiscontrole. 

 maandag 5 november 

- maandopening in de hal met alle groepen. 

 maandag 12 november 

- Kinderen krijgen hun portfolio mee naar huis, 

zie punt 7. 

 woensdag 14 november 

- Fietscontrole groepen 6, 7 en 8, zie punt 10. 

 

 

 

 

 maandag 19 november 

- Start van de week van de mediawijsheid. 

- Groepen 5 t/m 8 trekken lootje sintfeest. 

 dinsdag 20 november 

- Sportinstuif groepen 3 en 4. Ouders van deze 

groepen ontvangen apart bericht. 

 dinsdag 20 en woensdag 21 november 

- Oudergesprekken groepen 3 en 8, zie punt 7. 

 vrijdag 23 november 

- Uiterlijke inleverdatum portfolio’s. 

 vrijdag 30 november 

- De Info van december wordt verstuurd. 

 woensdag 5 december 

- Sinterklaasfeest. 

 vrijdag 14 december 

- Kerstwandeling vanaf het plein, georganiseerd 

door de kerk. 

 woensdag 19 december 

- Kerstviering groepen 1/2, ’s avonds op school. 

 donderdag 20 december 

- Kerstviering groepen 3 t/m 8, ’s avonds in de 

kerk. 

 vrijdag 21 december 

- In de middag geen school, start kerstvakantie. 

 maandag 7 januari 

- Studiedag: geen school. 

 dinsdag 8 januari 

- Einde kerstvakantie, weer naar school. 

2) Vanuit de zendingscommissie 

In de maand oktober was de opbrengst van het 

zendingsgeld bestemd voor de Kluivert Dog 

Rescue Center op Curaçao. Elke klas mocht 

aangegeven waaraan het door hen gespaarde geld 

moest worden besteed. Er kon gekozen worden 

uit hondenriemen, manden, voedsel e.d. Er is ruim  

€ 300,- bijeengebracht, bedankt!  

 

In de maand november zullen we meedoen met 

een actie van het Nederlands Bijbel Genootschap, 

‘Een bijbel voor Charity’. Charity is 12 jaar en zit 

op school in Kajiado, een plaats in Kenia. Voor haar 
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Eerdere planning van 

7 november is een 

week opgeschoven. 



is de bijbel belangrijk. Op school krijgen de 

kinderen godsdienstles, een bijbel is hierbij 

onmisbaar. Soms is er op een school van 300 

leerlingen maar één bijbel. Het NBG wil dit jaar aan 

Charity en 10.000 andere kinderen in Kenia een 

eigen bijbel geven. Een bijbel kost € 7,50 per kind 

en we gaan kijken welke klas de meeste bijbels bij 

elkaar gaat ‘sparen’. Afgelopen maandag is er  

€ 78,- opgehaald, dat zijn dus al 10 bijbels! Morgen 

krijgen de kinderen nog een flyer mee over deze 

actie (zie bijlagen). Doet u weer mee?  

 

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje.  

3) Vanuit de gebedsgroep 

Het lijkt misschien een donkere maand: de tijd is 

weer verzet waardoor het eerder donker is, er 

worden feesten gevierd waarbij het donker 

centraal staat, misschien is je humeur er ook niet 

op vooruit gegaan en na een week vrij van school 

gaat toch die wekker weer af…  

Maar dat alles betekent niet dat het Licht niet 

aanwezig is. Juist nu kunnen we het Licht beter 

zien en ook laten zien! Sta deze week eens stil bij 

het wonder van het Licht en laten we dat ook 

vieren. Hoe je je ook voelt, er start altijd weer een 

nieuwe dag, het wordt elke morgen weer licht!  

God is mijn Licht en mijn behoud.  

Psalm 27:1 

Morgen, vrijdag 2 november, zitten we om 8.30 u 

weer in de lerarenkamer om naar elkaar te 

luisteren, te bidden, de school te zegenen en te 

danken voor het Licht! Wees welkom!  

De ouders van de gebedsgroep 

gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 

4) Kinderboekenweek 

De donderdag voor de herfstvakantie werd het 

project rondom de Kinderboekenweek afgesloten 

met een inloopmiddag. Fijn dat er zoveel ouders 

en grootouders belangstelling hadden voor de 

kleedjesmarkt, rappende achtstegroepers en 

allerlei klassenwerk.  Ook kon er weer druk  

gespeurd worden door de school en daarbij vielen 

prijzen te winnen. De prijs voor de onderbouw 

ging naar Vayenne, in de bovenbouwgroepen 

werd Liselotte tot winnaar gekozen. Zij mochten 

allebei een boek uitzoeken bij de boekhandel. 

Gefeliciteerd! 

 

 
 

5) Bibliotheek op school 

Lees eens anders 

Als lezen jou en je kind makkelijk af gaat en jullie 

vinden het leuk, dan is de bibliotheek fantastisch. 

Als je kind echter problemen heeft met lezen of 

hij/zij vindt het niet leuk, kan de drempel van de 

bieb behoorlijk hoog lijken. Maar we weten 

allemaal: lezen is belangrijk! Daarom wat tips om 

eens een andere manier van lezen te proberen: 

 

Filmpjes 

Kinderen zijn dol op digitale 

prentenboeken. Dit zijn korte 

filmpjes, gemaakt naar een 

prentenboek. De bibliotheek 

verzamelde er dertig voor je op 

de website.  

Luisterbieb 

Laat je eens voorlezen. Thuis op de bank of samen 

met je kind in bed voor het slapen gaan. Download 

de app LuisterBieb en kies één van de gratis 

mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl
https://www.bibliotheek.nl/jeugd-en-jongeren/prentenboeken.html


luisterboeken. Bibliotheekleden hebben extra veel 

keus. www.bibliotheek.nl/luisterbieb 

Samen leesboeken 

Samen een verhaal lezen wordt 

nóg leuker met een 

samenleesboek. Deze boeken 

zijn geschreven op twee 

niveaus. Je kind leest de 

makkelijke zinnen, jij de 

moeilijke. De bibliotheek heeft samenleesboeken 

voor kinderen van 5 tot 12 jaar. 

 

www.bibliotheekatwijk.nl  

zoekterm: samenleesboeken 

 

Makkelijk lezen plein             lezenplein 

Bibliotheek Katwijk heeft in twee vestigingen een 

Makkelijk Lezen Plein. Je vindt deze in de  

hoofdbibliotheek en in de bibliotheek Hoornes 

Rijnsoever. Alle leuke, mooie en spannende 

makkelijk te lezen boeken staan hier bij elkaar. 

Van informatieve boeken tot strips. Ook 

luisterboeken en dvd’s vind je hier. Speciaal 

bestemd voor alle kinderen die niet zo van lezen 

houden of het lastig vinden.  

Meer informatie op www.makkelijkelezenplein.nl  

6) Damtoernooi 

Wellicht heeft u het al in de Rijnsburger gelezen: 

het team van de Julianaschool uit groep 6 heeft 

het damtoernooi voor scholen gewonnen. Heel 

knap, want ze speelden mee in de categorie van 

de groepen 6, 7 en 8. Om de winnaars nog eens 

extra in het zonnetje te zetten, kregen Vince, 

Sebas, Luuk, Lev en Mike vandaag ook nog een 

attentie van de Rijnsburgse Dam Club. 

Gefeliciteerd jongens! Als bijlage vindt u een flyer 

met informatie over de kennismakingscursus van 

de RDC.  

 

7) Portfolio en oudergesprekken 

Op maandag 12 november krijgen de kinderen 
hun portfoliomap mee naar huis. In dat portfolio 
is te zien wat uw kind kan, wat het wil en waar het 
trots op is.  
Het bijhouden van het portfolio zorgt ervoor dat 
uw kind zelf steeds beter weet wat het kan en wil.  
Door het mee naar huis te geven krijgt u in beeld 
hoe uw kind zich ontwikkelt en waar het trots op 
is. De werkjes die het kind zelf gekozen heeft om 
in de map te stoppen zijn een mooi uitgangspunt 
om het portfolio met uw kind te bespreken. 
 
In het portfolio is nog géén nieuw rapportblad 
toegevoegd. Dit gebeurt halverwege het 
schooljaar, wanneer ook de landelijke toetsen van 
het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen.  
 
Oudergesprekken 
In februari zullen er 10-minutengesprekken 
worden georganiseerd waarbij het rapport met u 
besproken zal worden. U krijgt daarvoor t.z.t. een 
aparte uitnodiging. 

Het kan ook zijn dat de leerkracht contact met u 
opneemt, omdat hij/zij u graag wil spreken. In dat 
geval wordt er uiterlijk vrijdag 16 november 
contact met u opgenomen. Wanneer u niets 
verneemt, bedenk dan: geen bericht = goed 
bericht! 

Wanneer u geen uitnodiging van de leerkracht 
ontvangt, maar zelf wel aanleiding heeft om in 
gesprek te gaan, dan is daar gelegenheid voor:  

 Neem in dat geval telefonisch contact op met 
de leerkracht om een afspraak te maken.  

 Geeft u daarbij a.u.b. aan met welke reden u 
het gesprek aan wilt gaan.  

Voor twee groepen geldt dat alle ouders sowieso 
zijn uitgenodigd voor een 10-minutengesprek: 

 Groep 3: Alle ouders komen op gesprek, met 
name voor het bespreken van de eerste 
ontwikkelingen op het gebied van het leren 
lezen. 

 Groep 8: Alle ouders komen op gesprek om te 
spreken over het voorlopig advies voor het 
voortgezet onderwijs. 

Het rooster met de datum en tijd is aan de ouders 
van groep 3 en 8 verstuurd. 

www.bibliotheek.nl/luisterbieb
http://www.bibliotheekatwijk.nl/
http://www.makkelijkelezenplein.nl/


8) Blink Wereld  

De ouders die een kind in groep 

5 t/m 8 hebben, konden in de 

informatiebrief van de groep al 

het een en ander lezen over 

Blink Wereld Geïntegreerd. 

Blink Wereld is onze methode waarmee de 

kinderen les krijgen over wereldoriëntatie. Vanaf 

halverwege groep 3 en in groep 4 worden er al 

enkele Blink lessen gegeven waarmee de 

leerlingen de wereld verkennen. Vanaf groep 5 

werken de kinderen per schooljaar aan vijf grote 

thema’s over de wereld, waarin de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en 

burgerschap geïntegreerd aan bod komen.  

Na de introductie van zo’n thema krijgen de 

kinderen een basis aan kennis aangeboden in vier 

onderzoekslessen die door de leerkracht geleid 

worden. Daarna volgt een test, om vast te stellen 

wat ze al weten en waar ze nog nieuwsgierig naar 

zijn. Vervolgens krijgen ze de de ruimte om zelf te 

onderzoeken wat ze interessant vinden. Dit 

onderzoek gaat uit van hun nieuwsgierigheid: wat 

wil je nog over dit onderwerp weten en hoe kom 

je achter het antwoord? Aan het eind van het 

project presenteren de kinderen elkaar wat ze 

hebben geleerd en wordt het project geëvalueerd. 

Hieronder ziet u de indeling van het project 

‘Wereldsterren’ waaraan groep 7 op dit moment 

werkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de andere groepen zijn met interessante 

thema’s bezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen vormen zich een breed beeld over weer, 

klimaat en natuurlandschappen, zoals wolken en 

neerslag, vulkanen, aardbevingen, tsunami's en orkanen. 

Het project eindigt met de Aardse Extremen Markt. 

 

 

 

Hoe leven kinderen in andere delen van de wereld? En 

hoe leefden kinderen vroeger? In dit thema gaan de 

kinderen op onderzoek uit. Ze ontdekken hoe wereldse 

kinderen slapen, eten, feest vieren en naar school gaan en 

hoe ze dat vroeger deden. 

 

 

In dit thema onderzoeken de kinderen verschillende 

familieverhalen: de relatie tussen een soldaat in WO I en 

zijn familie thuis, de ruzie tussen Willem II en zijn zoon, de 

conflicten tussen ouders en hun kinderen in de jaren ‘50 

en ’60 en het verhaal van een indianenfamilie. 



9) Aanmelden nieuwe schooljaar 

De periode om leerlingen aan te melden voor het 

schooljaar 2019-2020 is weer begonnen. Alle 

leerlingen die vier jaar worden in de periode van  

1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020 moeten voor 15 

februari 2019 aangemeld worden.  

 

Voor de ouders die al een kind op school hebben, 

geldt dat er voor eventuele andere kinderen van 

het gezin ook een inschrijfformulier ingevuld moet 

worden. Aanmelding gebeurt niet automatisch 

door ons. 

Wanneer u mensen in uw omgeving kent die 

overwegen om hun kind bij ons aan te melden, 

dan kunt u hen laten weten dat het mogelijk is om 

een kennismakingsafspraak te maken. Ze kunnen 

daarvoor contact opnemen met school.  

10) Verkeerscommissie 

In de vorige Info heeft u kunnen lezen dat er in de 

week van 5 november diverse activiteiten zijn om 

de verkeersveiligheid onder de aandacht te 

brengen. Deze activiteiten zijn een week 

opgeschoven. De ouders van de groepen 6, 7 en 8 

hebben inmiddels bericht ontvangen van de 

fietscontrole op woensdag 14 november. Graag 

uw kind op de fiets naar school laten komen die 

dag. 

 

 

11) Vanuit de ouderraad 

Vanavond start om 20.00 uur de vergadering van 

de OR. 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. De 

documenten vindt u op de website. 

12) GoDo 

GoDo is een nieuw platform dat ouders en 

kinderen helpt met een gezonde leefstijl aan de 

hand van drie pijlers: goede voeding, meer 

bewegen en meer ontspannen. Het platform is 

ontwikkeld samen met kinderen. 

Op de website vindt u meer informatie, spellen 

voor kinderen en suggesties voor activiteiten. 

13) Verjaardagen 

In november zijn de onderstaande kinderen jarig. 

Datum Naam    Groep 
1  Izzy Hoek    3 
1  Dylan Hoogewoonink   7 
3  Cas Verhart    3 
10  Ziggy Olivier    7 
14  Corné Meijvogel   7 
17  Liselotte de Boer   6 
17  Yaice Guijt    1-2 R&D 
17  Babette den Heijer   4 
25  Indy van Egmond   4 
26  Chanoa Hogewoning   8 
27  Esmée van Bekkum   8 
30  Bjorn Borst    7 
30  Esther van Klaveren   5 
 

 
We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe! 

Bijlagen 

 Nieuwsbrief logopedie. 

 Zendingsproject Bijbels voor Kenia. 

 Informatie kennismaking damclub Rijnsburg. 

De volgende Info verschijnt op 30 november. 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Julianaschool 

https://go-do.nl/

