
Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand 

februari. Daarin staan de volgende onderwerpen: 

1) Agenda & planning 
2) Vanuit de zendingscommissie 
3) Vanuit de gebedsgroep 
4) Portfolio & gesprekken 
5) School App 
6) Schoolproject 
7) Dans & drama 
8) 2x Dieuwertje 
9) Schrijver op school 
10) Vanuit de kleutergroepen 
11) Moeder- en vaderdag 
12) Sporttoernooien 
13) Warmetruiendag 
14) Katwijks Museum  
15) LEFF 
16) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 maandag 4 februari 

- Maandopening met alle groepen in de hal. 

- Deze week starten de kindgesprekken tussen 

leerkracht en kinderen. 

 woensdag 6 februari 

- Studiedag: kinderen zijn vrij. 

 zondag 10 februari 

- Themadienst om 9:00 uur Immanuëlkerk. 

 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. 

 woensdag 20 februari 

- Schrijver op bezoek: Jozua Douglas. 

 vrijdag 22 februari 

- Warme truiendag. 

 maandag 25 februari 

- Start voorjaarsvakantie t/m vrijdag 1 maart. 

 maandag 4 maart 

- Maandopening met alle groepen in de hal. 

- U ontvangt de Info van maart. 

- Deze week School van de Week bij Aquamar. 

- Gesprekken VO met ouders en leerlingen gr. 8. 

 woensdag 6 maart 

- Gesprekken VO met ouders en leerlingen gr. 8. 

 donderdag 7 maart 

- Gesprekken VO met ouders en leerlingen gr. 8. 

- De ouderraad vergadert om 20:00 uur. 

 vrijdag 8 maart 

- Kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis. 

- Uiterlijke inleverdatum portfolio’s 

 maandag 11 maart 

- Gr. 7 en 8 naar voorstelling Romeo is op Julia. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vanuit de zendingscommissie 

In de vorige info hebt u de oproep gelezen van juf 

Roelfien voor uw bijdrage aan ons nieuwe 

zendingsproject: het Enzimi Safehouse in Zuid-

Afrika. Dit tehuis vangt kinderen op, waarvan de 

ouders niet voor hen kunnen zorgen. Omdat zij 

geheel afhankelijk zijn van giften, willen wij daar in 

de komende maanden een bijdrage aan leveren. 

Na 4 weken hebben we € 282,30 opgehaald.  

In de hal van onze school op het podium, hangen 

foto’s die juf Roelfien gemaakt heeft tijdens haar 

bezoek aan dit tehuis. Elke week komt er een foto 
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Herhaling: 

In juni zijn data van activiteiten gewijzigd, 

waardoor de gedrukte schoolkalender niet 

meer klopt. Juiste data zijn: 

 10-6  Tweede Pinksterdag geen school 

 11-6  Studiedag   geen school 

 12-6  Paardenmarkt  geen school 

 13-6  Schoolreisje 

 



bij met daarbij het bedrag dat die week voor het 

project is opgehaald.  

Loopt u eens langs en sta stil bij deze foto’s; het 

kan niet anders of het grote verschil tussen hoe 

onze leerlingen en deze kinderen opgroeien is 

duidelijk. Wat ontzettend fijn dat er mensen zijn 

die zich het lot van deze kinderen aantrekken en 

voor hen willen zorgen, zij verdienen een steuntje 

in de rug o.a. door onze donatie! Onze naaste, ver 

weg…, ‘Hebt uw naaste lief als uzelf’, zo proberen 

we als Christelijke school dit gebod handen en 

voeten te geven. Mogen we weer op uw/ jullie 

bijdrage rekenen? 

 
 

Zoals ik in de vorige info heb vermeld heeft onze 

actie voor de kanjerketting voor kinderen met 

kanker een prachtig bedrag van € 900,00 

opgebracht. Op de website van Ouders, Kinderen 

en Kanker staat dit vermeld. Hartelijk dank! 

 

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje. 

3) Vanuit de gebedsgroep 

De maand februari is zo’n maand waarvan je kunt 

denken dat ie er niet zo toe doet. Een maand 

tussen winter en lente in. Een maand met minder 

dagen dan de rest. Misschien denk je dat ook wel 

van jezelf; dat je er niet zo toe doet, minder 

belangrijk dan de rest, er wordt snel overheen 

gekeken. Maar juist in deze maand wordt er het 

meest over de liefde gesproken. Liefde tussen 

mensen; geliefden, kinderen, vrienden, maar we 

mogen ook spreken over de Liefde van God naar 

de mensen toe en dan wordt het ineens een heel 

belangrijke maand in het jaar. Die Liefde willen wij 

deze maand extra uitdelen door aan alle kinderen 

een kleine attentie mee te geven. Iets om naar uit 

te kijken dus, net zoals God naar u en mij, naar ons 

uitkijkt om bij Hem te komen! En weet dan dat 

deze boodschap niet alleen voor de kinderen is, 

maar ook voor jou, dat God Zijn Liefde juist ook 

aan jou wil geven! Je doet ertoe! 

Een heel gezegende, mooie februari maand 

toegewenst allemaal! En onthoud:  

 

 

De ouders van de gebedsgroep 

gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

4) Portfolio & gesprekken 

Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen hun 

portfoliomap mee naar huis. Daarin kunt u het 

leerlingenwerk zien dat in de afgelopen periode is 

toegevoegd. Ook zal achterin de map het nieuwe 

rapport te vinden zijn met daarbij het overzicht 

van de toetsen van het leerlingvolgsysteem.  

 

Helemaal voorin de map zit een geel formulier. 

Het is de bedoeling dat u op dit formulier uw 

reactie op het portfolio opschrijft. 

 
In de vorige Info heeft u gelezen dat de 

leerkrachten de komende weken kindgesprekken 

zullen gaan voeren. Alle leerkrachten worden dan 

uitgeroosterd om buiten de klas met elk kind 

individueel in gesprek te gaan over hoe het gaat 

op school.  

 

 

https://kanjerketting.nl/index.cfm?fuseAction=dspCategory&category=5&entry=25
mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl


Als u ouder bent van een leerling uit groep 1 t/m 7 

heeft u inmiddels ook zelf een uitnodiging 

ontvangen voor een tienminutengesprek. Deze 

gesprekken vinden in de avond plaats op 18 en 19 

februari. U kunt dan met de leerkracht in gesprek 

over zaken uit het portfolio en/of andere 

onderwerpen die u wilt bespreken. Het gaat om 

een oudergesprek, uw kind is deze keer niet 

aanwezig. 

5) School App 

Als schoolteam hebben wij ons in de afgelopen 

periode georiënteerd op de verschillende 

mogelijkheden die er zijn om gebruik te gaan 

maken van een school app. Momenteel gebruiken 

we e-mail en een ouderportaal om u op de hoogte 

te houden, maar het gebruik van een app voor de 

communicatie tussen school en ouders heeft 

volgens ons meerdere voordelen: 

 Met de app heeft u alle berichten vanuit school 

overzichtelijk op een rij en kunt u de eerder 

verstuurde informatie eenvoudig terugvinden.  

 Het is voor de leerkrachten gemakkelijker om 

foto’s en korte verslagen van schoolactiviteiten 

door te sturen. De app voldoet ook volledig aan 

de nieuwe privacywetgeving.  

 Doorgeven van informatie aan de leerkracht is 

directer. U kunt bijvoorbeeld de ziekmelding 

van uw kind via de app doorgeven. Ook losse 

briefjes over een bezoek aan de huisarts o.i.d. 

zijn niet langer nodig. 

 U kunt de digitale agenda van school eenvoudig 

synchroniseren met uw eigen agenda. 

De app kan op een telefoon of tablet geïnstalleerd 

worden, maar het is natuurlijk ook mogelijk om via 

internet in te loggen. De komende periode hebben 

we overleg met Social Schools over de verdere 

voorbereiding en het moment van invoering. We 

houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

6) Schoolproject 

Van 18 t/m 27 maart zullen we in alle klassen aan 

de slag gaan met een schoolproject. Het thema is 

Water. Van sloot tot diepzee, van vervuiling tot 

schoon kraanwater: alles komt langs. Binnenkort 

vertellen we u meer, maar voor nu alvast een ‘save 

the date’ voor de afsluitende inloopavond: 

 

7) Dans & drama 

Er wordt op de Julianaschool hard gewerkt aan de 

ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, maar 

ook de creatieve talenten komen aan bod, o.a. 

door dans en drama. Dit schooljaar krijgen alle 

groepen 5 lessen aangeboden door professionele 

docenten van DC DANCE.  Na de kerstvakantie zijn 

de kinderen van de groepen 1 t/m 4 begonnen. 

Iedere maandag krijgen zij dansles. De kleuters 

richten zich voornamelijk op de algemene 

dansvorming in het thema ‘Frozen’ en de kinderen 

van groep 3 en 4 leren al een echte choreografie 

aan. Iedere 5e les van de serie zal ook een 

presentatie gegeven worden aan alle kinderen van 

de school. 

Na de voorjaarsvakantie zijn de groepen 7 en 8 aan 

de beurt. Zij krijgen lessen die voornamelijk 



gericht zijn op het acteren en dansen; voor groep 

8 alvast een goede voorbereiding op de 

eindmusical. Aan het einde van het schooljaar 

zullen de kinderen van groep 5 en 6 les krijgen in 

de stijl van Kinderen voor Kinderen. Zij gaan 

ervaren hoe het is om te dansen en te zingen 

tegelijk. Zoals u op onderstaande foto’s kunt zien, 

genieten de kinderen van groep 1/2 enorm van de 

danslessen. 

 

 

 

 

 

 

 

8) 2x Dieuwertje 

Iedereen op de Julianaschool kent juf Dieuwertje 

uit groep 3. Zij leert de kinderen lezen en leest zelf 

ook elke schooldag voor. Het is natuurlijk nog 

leuker wanneer Dieuwertje Blok voorleest. De 

kinderen van groep 3 weten nu hoe dat is, want op 

24 januari waren zij de te gast in de 

hoofdbibliotheek van Katwijk voor de Nationale 

Voorleesdagen.  

 

 

 

 

Met open mond luisterden de kinderen naar het 

prentenboek van het jaar ‘Een huis voor Harry’. 

Dieuwertje Blok bleek in het echt net zo lief als op 

tv. Hierna was het feest nog niet voorbij. De 

kinderen kregen nog een 

lekker ontbijtje en sloten 

af met een speurtocht 

door de bibliotheek. 

9) Schrijver op bezoek 

In 2009 verscheen zijn eerste prentenboek: De 

Kusjeskrokodil. Inmiddels heeft hij 27 boeken 

geschreven. Er zijn vertalingen in het Deens, Duits, 

Fins, Portugees, Koreaans, Chinees, Italiaans, 

Noors, Sloveens, Frans en Engels. Hij heeft 

afgelopen jaar het kinderboekenweekgeschenk 

geschreven en hij hoopt dat er ooit een boek van 

hem verfilmd wordt. 

Dit gaat over… Jozua Douglas. En… hij komt op 20 

februari op bezoek in groep 5, 6, 7 en 8!  

U kunt alvast samen met uw kind de vrolijke 

website van Jozua Douglas bezoeken voor 

informatie, nieuws en filmpjes: 

https://www.jozuadouglas.com/ 

    

10) Vanuit de kleutergroepen 

Wat wil Pompom toch graag net zo groot en sterk 

worden als Tim, de buurjongen van oma. Tijdens 

het thema ‘Gezondheid’ heeft Pompom veel 

geleerd over gezond en fit zijn. Zo leerden we dat 

je beter rozijntjes kan snoepen dan een zak chips 

en dat groenten en fruit heel goed zijn om gezond 

en sterk te worden. Mocht je toch een beetje pech 

hebben en naar het ziekenhuis moeten dan 

hebben we ook echte artsen in de klas.  Alle 

kinderen hebben heerlijk geleerd en gespeeld in 

de ‘ziekenhuishoek’. Er werden zelfs al wat 

patiënten doorverwezen naar de apotheek waar 

de apothekers de voorraad netjes aan het 

https://www.jozuadouglas.com/


sorteren en tellen waren. Wat was het ook een 

belevenis toen de moeder van Justin uit groep 1/2 

RD samen met haar collega langskwam met de 

ambulance. De kinderen mochten eerst allemaal 

vragen stellen en daarna een kijkje nemen in de 

ambulance. Bedankt voor jullie bezoek aan de 

Julianaschool! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende thema is Kunst. Pompom heeft een 

klein ongelukje met het schilderij van oma. Hoe 

gaat hij dat nu weer oplossen? De groepen 1/2  

werken tot de voorjaarsvakantie over dit thema. 

11) Moeder- en Vaderdag 

Waarschijnlijk kijkt u ieder jaar met veel plezier uit 

naar de zelfgemaakte cadeautjes voor Moeder- en 

Vaderdag. Vanwege de drukke periode op school 

in de maanden mei en juni hebben wij echter 

besloten dat de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

deze cadeautjes niet langer zullen maken. Wij 

hopen dat u niet al te zeer teleurgesteld zult zijn. 

Voor de groepen 1 t/m 4 geldt dat de kinderen nog 

steeds vanuit school een knutselwerkje als 

cadeautje mee naar huis zullen nemen.   

 

12) Sporttoernooien 

In en rondom de voorjaarsvakantie worden er 

weer diverse sporttoernooien georganiseerd voor 

de groepen 3 tot en met 8. Hieronder staat de 

informatie per toernooi aangegeven. De kosten 

zijn wederom € 1,- per kind, in te leveren bij de 

leerkracht.  

Dammen  individueel (groep 3 t/m 8) 
Datum:  woensdag 20 februari 
Locatie:  wijkgebouw ’t Zandgat Katwijk 
 
Basketbal team (groep 6 t/m 8) 
Datum:  maandag 25 februari 
Locatie:  sporthal Cleijn Duin 
 
Handbal team (groep 6 t/m 8) 
Datum:  vrijdag 1 maart 
Locatie:  sporthal Rijnsoever 
 
Bij zowel basketbal als handbal is het ook van 
belang dat er een begeleidende ouder wordt 
opgegeven.  
 
Inschrijven kan tot woensdag 6 februari bij de 
leerkracht. We hopen natuurlijk op een goede 
vertegenwoordiging van de Julianaschool.  
P.S. Het damteam van groep 6 mag door de vorige 
toernooiwinst zelfs meedoen aan de regionale 
wedstrijden. 

13) Warmetruiendag 

Verwarm jezelf, niet de wereld! Met dit motto 
melden zich elk jaar weer honderdduizenden 
Nederlanders aan voor Warmetruiendag. Deze 
dag valt dit jaar op vrijdag 15 februari, op school 
doen we op 22 februari mee. We zetten de 
verwarming dan een graadje lager en doen een 
warme trui aan. De trui staat symbool voor wat we 
zélf kunnen doen om zuinig te zijn met energie. 
Wanneer we elke dag Warmetruiendag zouden 
houden, besparen we het jaarverbruik van een 
stad als Amsterdam! Door mee te doen willen we 
de kinderen bewust maken van het zuinig omgaan 
met energie.  Kortom: samen hebben we impact, 
en dát is waar we met Warmetruiendag voor gaan.  
Doet u weer mee en komt uw kind 22 februari 

met een warme trui op school? 

 



14) Katwijks Museum 

Kijken, beleven & doen is een initiatief van het 

Katwijks Museum, waarbij er op zaterdagen en 

woensdagen diverse workshops gedaan kunnen 

worden. Informatie over de inhoud, tijden en 

kosten staan in bijgevoegde flyer. De informatie 

staat ook op www.katwijksmuseum.nl/educatie . 

 

 

15) LEFF  

Begin maart gaat in de gemeente Katwijk de 

leefstijlinterventie LEFF van start: Lifestyle, 

Energie, Fun and Friends. Het is een programma 

van 10 weken, bedoeld voor kinderen met 

overgewicht en hun ouder(s). Het programma 

bestaat uit ouder- en kindbijeenkomsten waarin 

aandacht besteed wordt aan gezonde voeding, 

doelen stellen met het gezin en gedrag. Ook zijn er 

beweegactiviteiten voor de kinderen. Het 

programma wordt uitgevoerd door 

Welzijnskwartier (afdeling sport en wijkwerk) in 

samenwerking met jeugdverpleegkundigen van 

het centrum voor jeugd en gezin. Als bijlage vindt 

u de flyer met meer informatie. 

16) Verjaardagen 

In februari zijn de onderstaande kinderen jarig. 

Datum Naam    Groep 
4  Thomas de Jong   8 
2  Lizzy de Leeuw    4 
5  Boaz Hogewoning   4 
6  Flynn Zandbergen   1-2R&D 
7  Bart Charité    8 
9  Lindsey Hartevelt   6 
14  Nina van Dam    6 

15  Elin van Delft    3 
16  Lise van El    5 
16  Thijs Steenbergen   8 
16  Yasmin Walters   3 
17  Esmee Ouwehand   1-2M 
18  Sem Eekhof    8 
20  Mila van der Zwart   1-2M 
21  Joshua Ouwehand   1-2R&D 
22  Vincent Baars    3 
24  Jillian Westra    8 
25  Juliëtte Ouwehand   1-2R&D 
26  Donna Beekhuis   6 
26  Jarne Janssen    8 
26  Jits de Jong    5 
29  Vincent van Starkenburg  3  
 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

Bijlage 

 Flyer Katwijks Museum 

 Flyer LEFF 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Julianaschool 

http://www.katwijksmuseum.nl/educatie

