december | schooljaar 2018-2019

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 december.
1) Agenda & planning
2) Vanuit de zendingscommissie
3) Vanuit de gebedsgroep
4) Aanmelding nieuwe leerlingen
5) Sinterklaasfeest
6) Vanuit het team
7) Inloopmoment
8) Schoolkeus groep 8
9) Verkeersveiligheid
10) Ondersteuningsplanraad
11) Sporttoernooien
12) Schoolfoto’s
13) Leerlingenraad
14) Kerst
15) Verjaardagen

- Einde kerstvakantie, weer naar school.
 vrijdag 11 januari
- Hoofdluiscontrole.
 maandag 14 januari
- Start meetmoment LVS-toetsing.
 donderdag 17 januari
- De MR vergadert om 16:00 uur.
 maandag 21 januari
- Gastles Kijk|Kunst voor groepen 3 en 4.
 vrijdag 1 februari
- U ontvangt de Info van februari.
 maandag 4 februari
- Maandopening met alle groepen in de hal.
- Deze week starten de kindgesprekken tussen
leerkracht en kinderen.
 vrijdag 15 februari
- Kinderen krijgen portfolio mee naar huis.
 maandag 18 en dinsdag 19 februari
- Tienminutengesprekken met ouders van groep
1 t/m 7. U ontvangt op 8 januari het rooster.

1) Agenda & planning

2) Vanuit de zendingscommissie

 elke maandag
- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30
uur tot 9.00 uur.
 woensdag 5 december
- Sinterklaasfeest.
 vrijdag 14 december
- Kerstwandeling vanaf het plein, georganiseerd
door de kerk. Zie punt 13.
 maandag 17 december
- Gastles Bureau HALT in groep 7.
 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

De afgelopen weken is er heel enthousiast
gespaard voor de kinderbijbels voor Kenia. Na 5
weken is er al € 469,05 opgehaald. Aanstaande
maandag is de laatste inzameling voor dit project.
In de volgende Info zal ik bekend maken welke klas
de meeste bijbels heeft ‘gespaard’.
In de maand december gaan we sparen voor de
Kanjerketting. De Kanjerketting is ontwikkeld
door de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.
Omdat de behandeling van kinderkanker lang
duurt en zwaar is, wil deze vereniging de kinderen
steunen door middel van
de Kanjerketting. Bij
diverse gebeurtenissen
(onderzoek, chemokuur,
bestraling, prik, scan,
een vreselijke rotdag,
een operatie, enz.) krijgen de kinderen een kraal.
Deze kralen rijgen ze aan hun Kanjerketting, de

ketting die hun verhaal vertelt. Door onze
financiële bijdrage aan dit doel, willen we ons
medeleven en solidariteit met deze kinderen laten
blijken. Meer informatie is te vinden op de
website. Doet u weer mee?
In juni 2018 hebben we een project gedaan voor
Labourward. Weet u het nog, voor de baby’s in
Ghana. We hebben hiervoor geld ingezameld,
maar u hebt ook massaal gereageerd op onze
oproep voor het inzamelen van allerlei babyspullen. Deze spullen zijn inmiddels aangekomen
in Ghana (zie de onderstaande foto’s) en worden
daar bij de kraamklinieken gebracht. De
Rijnsburgse Willeke Plug- de Mooy, oud-leerling
van onze school, is op dit moment in Ghana om de
spullen daar uit te delen. Nogmaals onze dank
voor uw hulp!

3) Vanuit de gebedsgroep

December
De maand waarin zoveel gebeurt,
waar cadeautjes worden opengescheurd.
Waar Sint en Kerst worden gevierd,
de huizen worden versierd.
Waar aanbiedingen om je oren vliegen
maar de waarheid meer spreekt dan liegen
Een maand waarin zoveel gebeurt.
Waar wordt gelachen, maar ook wordt getreurd:
mensen die we zijn verloren,
maar nog steeds in ons hart kunnen horen
Waar vrienden en familie een rol spelen,
waar liefde de gebrokenheid kan helen.
Dé maand waarin het gebeurt,
waarin God ons leven kleurt.
Waar Hij Zijn Zoon aan ons geeft
omdat Hij wil dat je leeft!

We komen weer samen op vrijdag 7 december om
8:30 uur in de personeelskamer van school. U bent
van harte welkom!
De ouders van de gebedsgroep
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

4) Aanmelding leerlingen
Hieronder staat een herhaling van de informatie
uit de vorige nieuwsbrief over het aanmelden voor
het nieuwe schooljaar. Er zijn nog veel plaatsen
beschikbaar.
Namens de zendingscommissie, juf Rienkje.

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 december 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.

6) Vanuit het team
Werkdagen juf Ella
Sinds de herfstvakantie zijn de werkdagen van
onze intern begeleider juf Ella gewijzigd. Wanneer
u met haar wilt overleggen, dan kan dat op
maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag
geeft zij les aan groep 8.
Samen 100
Medio november werden juf Daniëlle en juf
Roelfien door het team getrakteerd op een
heerlijke high tea. Aanleiding daarvoor was hun
50ste verjaardag. Ook vanaf deze plaats nog eens
van harte gefeliciteerd.

5) Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december zullen we natuurlijk het
Sinterklaasfeest met elkaar vieren. De kinderen
worden die dag gewoon om 8.30 uur in de klas
verwacht. Ze moeten bij aankomst op school hun
jas aanhouden, want we zullen snel daarna weer
naar buiten gaan voor de aankomst. We
verwachten de Sint rond 8.45 uur per boot bij De
Poel. Natuurlijk mag u de aankomst bijwonen. U
kunt een plekje op de brug of achter de kinderen
op het gras opzoeken.

Wanneer we binnen zijn, zal Sinterklaas met zijn
pieten plaatsnemen in de hal van school. Daar is
voor de broertjes en zusjes die nog geen 4 zijn tot
9:15 uur gelegenheid om de Sint gedag te zeggen.
We kijken uit naar een gezellige dag.

Leerlingen van groep 5
t/m 8 mogen maandag
hun surprise in de hal
zetten.

7) Inloopmoment
Een paar keer per schooljaar is er een inloopmoment. De afsluiting van de Kinderboekenweek
in oktober was zo’n moment en ook op dinsdag 11
december kunt u van 14:45 uur tot 15.30 uur een
kijkje in de klas nemen. Uw kind kan dan in zijn of
haar klas laten zien waar de afgelopen periode aan
gewerkt is. U bent van harte welkom.

8) Schoolkeus groep 8
Welke middelbare school past goed bij wat ik kan
en wil? Dat is de vraag die veel leerlingen en
ouders van groep 8 momenteel bezighoudt. De
gesprekken over het voorlopig niveau-advies
hebben inmiddels plaatsgevonden en de
oriëntatie op de verschillende mogelijkheden is
inmiddels in volle gang. Zo hebben de leerlingen al
enkele schoolbezoeken afgelegd en zijn er de
komende maanden allerlei open (mid)dagen. Op 4
en 6 maart zijn de eindgesprekken waarbij de
inschrijving voor de nieuwe school wordt
afgerond.
Heeft u geen kind in groep 8, maar bent u al wel
benieuwd naar informatie over de overgang
basisonderwijs > voortgezet onderwijs, kijkt u dan
op de volgende site: www.devogids.nl

en anders autoluw. Vooral rond de tijden dat de
school begint en uitgaat, moet dit worden
nagestreefd. Op die manier kunnen kinderen zich
veilig rond de school bewegen en al op jongere
leeftijd lopend of fietsend naar de school. Aan- en
afrijdende auto’s rondom school en kriskras rond
school en parkerende auto’s leveren gevaarlijke
situaties op.
Binnenkort wordt het handhavingsbeleid rond de
school verscherpt. Gemeente en politie zijn
daarover in overleg en zullen daar samen in
optrekken.
In ieder geval zullen de regels rond parkeren die nu
al gelden binnen afzienbare tijd strenger worden
gehandhaafd door zowel politie als gemeentelijke
handhavers. Voorkom een bekeuring en houd u
aan de verkeersregels.
Het is in het belang van uw kind!
Tip: Zet uw auto ook
niet even stil midden
op de weg maar
gebruik de daarvoor
bestemde
parkeerplaatsen.
Politie Katwijk

10) Ondersteuningsplanraad

9) Verkeersveiligheid
Wanneer u uw kind naar school brengt, heeft u in
de afgelopen weken waarschijnlijk wel gemerkt
dat de politie voor schooltijd actief bezig was met
het informeren en aanspreken van ouders die hun
kind met de auto naar school brengen. Omdat we
het belangrijk vinden dat alle ouders op de hoogte
zijn van de informatie, staat de tekst van de flyer
die is uitgedeeld hieronder nog eens aangegeven.
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor
kinderen. Ook de route naar school moet veilig zijn.
De directe schoolomgeving is bij voorkeur autovrij

Op school is een medezeggenschapsraad actief die
samen met enkele leerkrachten en de directie
meedenkt over diverse beleidszaken. Ook het
samenwerkingsverband waarbij alle basisscholen
van de Duin- en Bollenstreek zijn aangesloten,
kent medezeggenschap van leerkrachten en
ouders middels de Ondersteuningsplanraad. We
zijn nog op zoek naar een ouder die onze
schoolvereniging PCBO wil vertegenwoordigen.
Als bijlage vindt u een informatiebrief met meer
informatie. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich
rechtstreeks aanmelden bij de OPR. In dat geval
graag ook even de directie in kennis stellen.

11) Sporttoernooien

12) Schoolfoto’s

In de kerstvakantie worden er weer diverse
sporttoernooien georganiseerd waaraan de
leerlingen van school mee kunnen doen.
Hieronder staat informatie die de kinderen in de
klas al eerder hebben ontvangen. Het gaat om een
zaalvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8, een
tafeltennistoernooi voor de groepen 5 t/m 8 en
een spelletjesmiddag voor de groepen 3 en 4.

Van de schoolfotograaf kregen we het bericht dat
er nog steeds foto’s besteld kunnen worden. Ook
zijn er via de website diverse sint en
kersgeschenken te verkrijgen. Wanneer u de brief
met inlogcode kwijt bent, kunt u een mail sturen
met de naam, groep en school van uw kind aan

Zaalvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8
De kinderen kunnen samen met klasgenoten een
team samenstellen. Per team moet er een ouder
zijn die de begeleiding op zich neemt, deze moet
ook doorgegeven worden.
Data:
woensdag 2 januari
jongens groep 7
donderdag 3 januari meisjes groep 7 en 8
vrijdag 4 januari
jongens groep 8
Locatie:
Kosten:

Sporthal Rijnsoever
€ 1,00 per kind (in te leveren bij de
leerkracht)

rokkifotografie@gmail.com

13) Leerlingenraad
Na de herfstvakantie zijn we op de Julianaschool
gestart met een leerlingenraad. De leerlingenraad
bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8 en komt
zo’n vier keer per jaar bij elkaar om samen met de
directie te praten over zaken die de kinderen
belangrijk vinden. Hoe de leerlingen in de raad zijn
gekozen en wat hun taken zijn kunt u verder lezen
in de bijlage de met deze info wordt meegestuurd
over dit onderwerp.

Tafeltennistoernooi voor groep 5 t/m 8 &
spelletjesmiddag voor groep 3 en 4
Donderdag 27 december tussen 09.30 en 14.00
uur – voorrondes groep 5 t/m 8.
Vrijdag 28 december tussen 09.30 en 14.00 uur –
finales groep 5 t/m 8.
Vrijdag 28 december van 14.00 – 16.00 uur –
spelletjesmiddag voor groep 3 en 4.

14) Kerst
Locatie:
Kosten:

Tafeltennisvereniging Rijnsoever
Sportpark De Krom
€ 1,00 per kind (in te leveren bij de
leerkracht)

Inschrijven kan tot donderdag 6 december.
We hopen natuurlijk op een goede
vertegenwoordiging van de Julianaschool. Bij het
afgelopen damtoernooi is groep 6 van onze school
eerste geworden en heeft zelfs de krant gehaald!
Mvg juf Eva, coördinator sporttoernooien

Op vrijdag 14 december zal er weer een
Kerstwandeling georganiseerd worden. Het
initiatief hiervoor is genomen door de
Protestantse Kerk Rijnsburg en is al enige jaren
een groot succes. De wandeling start vanaf het
plein van de Julianaschool aan de Poel en gaat via
de wijk Westerhaghe en Plan de Hoek.
Tussen 18.30 en 19.15 uur kun je vertrekken.
Omdat parkeren aan de Poel lastig is, vraagt de
organisatie of u met de fiets of lopend wil komen.
Fietsen kunnen op het schoolplein van het Wellant
College worden gestald.

De wandeling vertelt het
Kerstverhaal in stukjes.
Zo zie je Jozef aan het
werk en natuurlijk de stal
waar het kindje Jezus is
geboren. Onderweg is er
op diverse plaatsen
muziek te beluisteren en
kunnen er marshmellows
worden geroosterd. Ook
zijn de herders weer
aanwezig.
De wandeling duurt een klein uurtje en is geschikt
voor jong en oud. Ben je bekend met het
Kerstverhaal of niet, de wandeling is voor
iedereen. Neem een vriendje of vriendinnetje
mee, maar ook opa en oma mogen natuurlijk
meewandelen. Met een lampion of een
zaklantaarn kunnen de kinderen de weg nog beter
vinden.
Aan het einde van de wandeling is er gelegenheid
om even na te praten op het plein van de
Julianaschool met een kopje koffie of thee.
Natuurlijk wordt er ook aan de kinderen gedacht.
De wandeling is gratis, maar er mocht u iets willen
doneren, dan kan dat in de daarvoor aanwezige
bus. Kom je ook mee wandelen?

15) Verjaardagen
In december zijn de onderstaande kinderen jarig.
Datum
2
6
10
12
13
15
16
21
24
24
29

Naam
Roos Haasnoot
Rosalie van Klaveren
Lina Hoek
Joshua Walters
Naomi Kaptijn
Amy Koelewijn
Benthe van Zuijlen
Luuk van Duijn
Maxim Hoek
Shirley de Leeuw
Daan Francken

Groep
5
4
4
5
1-2R&D
1-2R&D
6
1-2m
3
8
7

We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe!

Bijlage
 Informatie vacature ondersteuningsplanraad
 Uitleg leerlingenraad
De volgende Info verschijnt op 8 januari.
Met vriendelijke groet,
het team van de Julianaschool
De kinderen van groep 1/2 vieren het kerstfeest
op woensdag 19 december op school. Speciaal
voor hun ouders zullen zij een kerstmusical
opvoeren. De avond start om 19:00 uur. De ouders
ontvangen nog een aparte uitnodiging met
verdere informatie van de leerkrachten.
De groepen 3 t/m 8 komen op donderdag 20
december samen in de Grote Kerk. Het thema van
de viering is ‘Tel je mee?’. Vanaf 18:45 uur zullen
we samen met de band SIGN diverse bekende
kerstliederen zingen. Om 19:00 uur begint de
viering. De kerstcommissie verstuurt na de Sint
nog een uitnodiging.

