
Beste ouders, verzorgers, 

Allereerst willen we u en uw kind(eren) een heel 

goed 2019 wensen. We gaan ons best doen om er 

weer een leerzaam jaar van te maken! 

In deze Info van januari komen onderstaande 

onderwerpen aan bod. 

1) Agenda & planning 
2) Terugblik Kerst 
3) Vanuit de zendingscommissie 
4) Vanuit de gebedsgroep 
5) Aanmelding nieuwe leerlingen 
6) Studiedagen 
7) Toetsing LVS 
8) Kind- en oudergesprekken 
9) Bibliotheek op school  
10) Puberbeurs 
11) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 maandag 7 januari 

- Studiedag: kinderen zijn vrij. 

 dinsdag 8 januari 

- Einde kerstvakantie, weer naar school. 

 vrijdag 11 januari  

- Hoofdluiscontrole. 

 maandag 14 januari 

- Start meetmoment LVS-toetsing, zie punt 7. 

 donderdag 17 januari 

- De MR vergadert om 16:00 uur.  

 maandag 21 januari 

- Gastles Kijk|Kunst voor groepen 3 en 4. 

 donderdag 24 januari 

- Groep 3 voorleesontbijt in de bibliotheek. 

 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, zie punt 8. 

 woensdag 6 februari 

- Studiedag: kinderen zijn vrij 

 vrijdag 15 februari 

- Kinderen krijgen hun portfolio mee naar huis. 

 maandag 18 en dinsdag 19 februari 

- Tienminutengesprekken met ouders van groep 

1 t/m 7. U ontvangt deze week het rooster. 

 vrijdag 22 februari 

- Warme truiendag. 

 maandag 25 februari 

- Start voorjaarsvakantie t/m vrijdag 1 maart. 

2) Terugblik Kerst 

In de week voor de vakantie mochten we op twee 

verschillende momenten het kerstfeest vieren. Op 

woensdag was het de beurt aan de leerlingen van 

de groepen 1 en 2. Zij voerden in de hal van school 

een prachtig kerstspel op voor hun ouders. 

Donderdag kwamen de leerlingen van groep 3 t/m 

8 en verdere familie samen in de Grote Kerk voor 

de kerstviering ‘Tel je mee?’, waarin meneer 

Exactus ons heeft uitgelegd dat het eigenlijk moet 

zijn: ‘Iedereen telt mee!’ We kijken terug op mooie 

vieringen en willen ook vanaf deze plaats nog eens 

iedereen bedanken die heeft meegewerkt. 

3) Vanuit de zendingscommissie 

Allereerst hebt u van mij de totaalstand van de 

actie van het NBG van de Kinderbijbels voor Kenia 

tegoed. Er is hiervoor € 555,00 opgehaald, dat zijn 

74 bijbels. Groep 4 heeft 12 bijbels gespaard en is 

daarmee de ‘winnaar’ van de school, gefeliciteerd 

jongens en meisjes. Natuurlijk willen we iedereen 

heel hartelijk bedanken voor zijn of haar aandeel 

in dit mooie bedrag.  

 

In de maand december en daarbij de collectes van 

de beide kerstvieringen, hebben we € 950,00 

opgehaald voor de kralen voor de Kanjerketting. U 
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weet wel, de ketting die is ontwikkeld door de 

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Kinderen 

met kanker worden tijdens hun behandeling 

gesteund door middel van de Kanjerketting. Door 

dit fantastische bedrag hebt u en hebben jullie, 

jullie solidariteit en steun betuigd aan deze 

kinderen. Heel, heel veel dank voor uw bijdrage.         

 

 
 

In dit nieuwe jaar beginnen we met een actie voor 

kinderen in Zuid-Afrika.  Juf Roelfien bezocht dit 

project in de zomervakantie. Hieronder vertelt ze 

erover.    

      

Emzini Safehouse in Knysna 

 

In de zomervakantie heb ik een bezoek gebracht 

aan het Safehouse in Knysna, Zuid-Afrika. Met veel 

bewondering heb ik gekeken naar het werk van 

Ella en Penny. Ook al is de apartheid in 1994 

afgeschaft en zijn er veel projecten van de 

regering, de townships (sloppenwijken) blijven 

bestaan. Door gebrek aan opleiding en hoge 

werkloosheid hebben gezinnen vaak grote 

problemen. Ze kunnen niet verhuizen en er is bijv. 

veel alcoholmisbruik. Kinderen gaan dan vaak niet 

naar school.  

 

In het Safehouse worden 

kinderen opgevangen 

waarvan de ouders niet 

goed voor ze kunnen 

zorgen. Deze kinderen 

zijn door de politie of 

maatschappelijk werkers bij hun ouders 

weggehaald. In het Safehouse wordt erg liefdevol 

voor de kinderen gezorgd. Er woonden op dat 

moment 17 kinderen in de leeftijd van 8 maanden 

tot 22 jaar. Ze krijgen goed, gezond eten en gaan 

allemaal naar school. Het jaarlijkse schoolgeld 

voor 1 kind bedraagt ongeveer € 750,-. De oudsten 

volgen een beroepsopleiding. Een maand eten 

voor de kinderen in het Safehouse kost € 625,- Men 

is volledig afhankelijk van donaties, alle hulp is 

welkom. 

 

Spaart u mee om ook deze kinderen een mooie 

toekomst te geven? Alvast bedankt namens Ella en 

Penny. Roelfien. 

 

Hier valt niet veel meer aan toe te voegen. Doet u 

weer mee…?  

 

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje. 

4) Vanuit de gebedsgroep 

Een heel mooi en gezegend nieuw jaar allemaal! 

We zien ernaar uit om ook dit kalenderjaar weer 

te starten met gebed; om zo de school, de 

teamleden, de ouders, maar bovenal de kinderen 

aan Hem op te dragen en er een mooi jaar van te 

maken met elkaar!  

Vrijdag 11 januari komen we weer bij elkaar om 

8.30 uur in de lerarenkamer en we heten u van 

harte welkom om een keer bij ons te komen 

kijken.  

De ouders van de gebedsgroep 

gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
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5) Aanmelding leerlingen 

Op 22 februari sluit de inschrijfperiode voor 

nieuwe leerlingen die in schooljaar 2019-2020 

naar school mogen gaan.  

Er zijn nog plekken beschikbaar, dus 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) Studiedagen 

Gisteren kwamen alle leerkrachten van de PCBO 

bij elkaar in De Voorhof voor een studiedag over 

het onderwerp executieve functies. Executieve 

functies zijn denkprocessen die nodig zijn om 

activiteiten te plannen en aan te sturen. Ze helpen 

bij allerlei soorten taken. Zo regelen ze 

bijvoorbeeld het starten met een taak en het 

richten en vasthouden van de aandacht. Ze zorgen 

voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. 

Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten: 

impulsbeheersing; concentratie; flexibiliteit en 

prioriteiten stellen. Zonder deze functies is goed 

georganiseerd gedrag niet mogelijk en de werking 

van deze functies bepaalt in zeer grote mate het 

schoolsucces van een kind. 

 

Onder leiding van experts is er gesproken over de 

manier waarop executieve functies zich 

ontwikkelen en hoe scholen daaraan kunnen 

bijdragen. Het was fijn om vast te kunnen stellen 

dat de opbouw van onze leerlijn zelfstandig 

werken en alle afspraken die daarbij horen een 

heel goede basis bieden voor het versterken van 

de executieve functies van onze leerlingen. Punten 

die volgens ons nog verder verbeterd kunnen 

worden zijn het versterken van de taakgerichtheid 

en de focus op het leerproces i.p.v. alleen het 

resultaat. We gaan ermee aan het werk. 

 

 

 

 

 

 

Gezelschapsspellen 

Het is voor u goed om te weten dat het spelen van 

gezelschapsspellen een ontzettend goede manier 

is om de executieve functies van uw kind te 

versterken. Met het spelen van spellen kunnen 

leerlingen leren omgaan met het maken van 

fouten. Ze moeten een plan bedenken en 

onthouden. Ze leren flexibel te zijn (De 

tegenstander doorkruist mijn plan, dus moet ik het 

aanpassen). Ze moeten reflecteren op hun eigen 

handelen (Waar ging het verkeerd? Wat had ik 

anders kunnen doen?). Daarnaast worden de 

leerlingen behoorlijk op de proef gesteld als het 

gaat om emotieregulatie en respons-inhibitie (Kun 

je tegen je verlies? Wat deed je toen het niet 

lukte? Kun je op je beurt wachten? Kun je rustig 

overleggen?) Al deze vaardigheden worden 

getraind als je spellen speelt. Veel plezier! 

 

 
 

De volgende studiedag staat gepland voor 

woensdag 6 februari. De kinderen hebben die 

ochtend geen school. De leerkrachten zullen die 

dag aan het werk gaan met de evaluatie van de 

eerste helft van het schooljaar en de plannen voor 

het vervolg tot aan de zomervakantie. 

7) Toetsing LVS 

Vanaf maandag 14 januari t/m vrijdag 1 februari 

worden er in alle klassen weer toetsen van het 

leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen. Dit is een 

serie landelijke toetsen die elk half jaar wordt 

afgenomen. Bij diverse vakgebieden wordt 

daarmee vastgesteld hoe de kinderen zich in de 

afgelopen periode ontwikkeld hebben. Natuurlijk 

houden de leerkrachten ook tussentijds de 

vorderingen van uw kind bij, maar bij de toetsen 

van het LVS wordt ook een vergelijk gemaakt met 

leeftijdsgenoten in heel Nederland.  

Meer lezen over  

executieve functies? 

Zie deze website. 

https://www.vernieuwenderwijs.nl/executieve-functies-ontwikkelen-denkspellen/


Na afloop van alle toetsen worden van elk kind 

weer de resultaatsgrafieken bijgewerkt. Op deze 

grafieken is te zien hoe uw kind zich voor de 

verschillende vakken ontwikkelt. Zoals u van ons 

gewend bent, doen we een uitdraai van deze 

grafieken achter het rapport in de portfoliomap. 

Deze map krijgt uw kind op vrijdag 15 februari mee 

naar huis.  

 

In verband met de toetsen willen we u vragen om 

in de komende periode extra uw best te doen om 

te voorkomen dat de leerlingen onder lestijd een 

bezoek moeten brengen aan de orthodontist, 

therapeut, e.d. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

8) Kind- en oudergesprekken 

Vanaf maandag 4 februari zullen de leerkrachten 

ook weer van start gaan met de kindgesprekken. 

Alle leerkrachten worden dan uitgeroosterd om 

buiten de klas met elk kind individueel in gesprek 

te gaan over hoe het gaat op school.  

 

De ouders van groep 1 t/m 7 ontvangen deze week 

ook een uitnodiging voor een tienminuten-

gesprek. Daarbij kunt u met de leerkracht in 

gesprek over het rapport, de uitslagen van de LVS-

toetsen en de overige zaken die volgens u of de 

leerkracht van belang zijn voor de ontwikkeling 

van uw kind. Deze gesprekken vinden in de avond 

plaats op 18 en 19 februari. Het gaat om een 

oudergesprek, uw kind is niet aanwezig. Deze 

week ontvangt u het rooster met precieze dag en 

tijd.  

N.B. De ouders van groep 8 hebben op 4 of 6 maart 

een apart gesprek over het voortgezet onderwijs. 

 

 

9) Bibliotheek op school  

Van 23 januari tot en met 2 februari 2019 worden 

de Nationale Voorleesdagen gehouden, waarbij 

het Prentenboek van het Jaar centraal staat. 

Het Prentenboek van het Jaar is: 

‘Een huis voor Harry’ van Leo 

Timmers.  Het doel van de 

Nationale Voorleesdagen is het 

voorlezen aan kinderen die zelf 

nog niet kunnen lezen, te 

bevorderen. 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt 

de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot 

hun woordenschat en draagt bij aan hun 

interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt 

het hun heel veel plezier! 

Onze leesconsulent van de bibliotheek Nelina, zal 

een boekpromotie houden in groep 1 t/m 4. Ook 

zal er natuurlijk veel voorgelezen worden. We 

hopen dat u als ouder ook veel voorleest en zo 

samen veel plezier hebt.  

10) Puberbeurs 

Pubers worden zelfstandig en hebben een 

duidelijke mening. Maar pubers zijn ook op zoek 

naar zichzelf. Voor veel ouders kan opvoeden in 

die periode een uitdaging zijn. 

Om ouders en professionals te informeren en te 

inspireren, organiseert het Centrum voor Jeugd en 

Gezin op 5 februari een informatiebeurs over het 

opvoeden van pubers (10-16 jaar). Ook geeft 

theatergezelschap ’t Lev u deze avond op 

humoristische en inspirerende wijze een andere 

kijk in de wereld van pubers. Dit doen zij aan de 

hand van een interactieve theatervoorstelling. 

Toegang is gratis. Let op: er is een beperkt aantal 

plaatsen, dus u moet zich wel opgeven. Zie 

informatie hierover in de bijgevoegde flyer. 

 

 

 

 

 



Gevonden voorwerpen 

Als bijlage vindt u foto’s van de gevonden 

voorwerpen die momenteel op school zijn. 

Volgende week vrijdag worden de spullen 

weggedaan; het verzoek om voor die tijd op te 

halen wat van uw kind is. 

11) Verjaardagen 

In januari waren/worden de onderstaande 

kinderen jarig. 

Datum Naam    Groep 
4  Thomas de Jong   8 
5  Kiki Schoneveld   5 
6  Sem Eendebak    7 
15  Lieke Dijksterhuis   5 
16 Lars Righarts   5 
17  Lily de Moor    5 
17  Britt van den Oever   6 
17  Luuk van den Oever   6 
18  Julian Schoneveld   1-2m 
20  Sascha van Dam   4 
22  Mitchell Westra   6 
23  Radin Amighi    3 
24  Tara Star    3 
25  Sarah Ouwehand   8 
27  Anouk van Duijn   6 
27  Justin van Duijn   1-2RD 
28  Lucie van der Valk   1-2m 
31  Lynn van Egmond   8 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 

Bijlage 

 Foto’s van gevonden voorwerpen. 

 Flyer Kidsmission Immanuël kerk. 

 Flyer Puberbeurs. 

De volgende Info verschijnt op 1 februari. 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Julianaschool 


