
Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de Info van maart. Hieronder 

staan de onderwerpen die deze maand aan bod 

komen:  

1) Agenda & planning 
2) Bericht van de zendingscommissie 
3) Vanuit de gebedsgroep 
4) School van de week 
5) Schrijver op school 
6) Schoolproject 
7) Come 4 Sportsweek 
8) Tevredenheidsonderzoek 
9) Keuze voortgezet onderwijs 
10) Kunst & cultuur 
11) Buitenspeelmateriaal 
12) Vanuit de ouderraad 
13) Schoolvakanties 2019-2020  
14) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 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 

- 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. 

 vrijdag 15 maart 

- Stakingsdag. Geen les, de school is dicht. 

 maandag 18 maart 

- Opening schoolproject. 

- Deze week is het Come 4 Sportsweek. 

 woensdag 20 maart 

- Verkiezingen: speellokaal wordt gebruikt als 

stemlokaal. 

 donderdag 21 maart 

- Kangoeroewedstrijd voor groep 4 t/m 8. 

 woensdag 27 maart 

- Afsluiting schoolproject. 

 maandag 1 april 

- Maandopening met alle groepen in de hal. 

- De Info van april wordt verstuurd. 

 dinsdag 2 april 

- Groep 1/2 M bezoekt Museum van Oudheden. 

 woensdag 4 april 

- Groep 1/2 RD bezoekt Museum van Oudheden. 

 vrijdag 12 april 

- Koningsontbijt & Koningsspelen 

 woensdag 17 april 

- Groep 8 maakt de landelijke eindtoets. 

 donderdag 18 april 

- Paasviering. 

 vrijdag 19 april 

- Goede Vrijdag: kinderen zijn vrij. Start vakantie 

 maandag 6 mei 

- Einde vakantie, weer naar school. 

2) Bericht van de zendingscommissie 

In de afgelopen weken zijn er mooie bedragen 

opgehaald voor ons project in Zuid- Afrika. Bij de 

maandopening van februari heeft juf Roelfien de 

kinderen hier meer over verteld. De teller staat 

inmiddels op € 508,15. Dank u wel voor uw 

bijdrage tot nu toe. Voor dit project staat nog 2 

weken. Daarna zal het geld worden overgemaakt 

naar het Enzimi Safehouse in Zuid-Afrika. 

 

Vanaf 18 maart gaat de opbrengst van het 

zendingsgeld naar ´De Voorraadkast´. Dit is een 

initiatief van Co en Ton Viele uit Katwijk. Co en Ton 

vertellen:  

 “Wij vormen samen met Patricia Holkenberg een 

team dat zich inzet voor de medemens die het niet 

zo breed heeft en voor wie een steuntje in de rug 
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heel veel kan betekenen. Het particuliere initiatief 

dat drieënhalf jaar geleden door Co werd 

genomen, heeft inmiddels voor tientallen mensen 

verlichting in moeilijke momenten gebracht. Het 

gaat bij de Voorraadkast niet om geld, maar om 

levensmiddelen. Co: 'Er zijn speciale acties geweest 

die Patricia bedacht en organiseerde. Zo heb ik 

geschaatst voor melk en in de Noordzee 

gezwommen voor boter. Ook zijn er veilingen 

waarvan de opbrengst niet in geld, maar in 

goederen wordt gegeven.” Ton legt uit hoe het in 

z'n werk gaat: “We houden een intakegesprek en 

weten dan hoe de mensen ervoor staan. Wij willen 

ze tijdelijk helpen, al is het soms maar voor een 

maand. Ze brengen een boodschappenlijstje en 

kunnen op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

de tas ophalen. Goederen worden op maandag, 

dinsdag en woensdag gebracht. Alles is anoniem 

en privacy gaat boven alles. Iedereen moet zich 

aan de regels houden. Mensen die drempelvrees 

hadden, hebben wij op weg geholpen. Hier bij ons 

is het een koffiekamer waar iedereen welkom is.” 

 

 
 

Uiteraard is het zendingsgeld in de vorm van geld 

heel fijn, maar u kunt uw bijdrage ook leveren 

door het geven van diverse levensmiddelen voor 

de Voorraadkast. De kinderen krijgen in de week 

voor 18 maart een boodschappenlijstje mee naar 

huis. Het zou fijn zijn als u een of meer artikelen 

van dit lijstje als ´zendingsbijdrage´ meegeeft naar 

school. Het meegebrachte zendingsgeld is 

bestemd voor de aanschaf van een snijmachine 

voor ‘de Voorraadkast’. 

Fijn als we dit prachtige initiatief zo mee kunnen 

ondersteunen. Doet u weer mee?! 

 

Namens de zendingscommissie, 

juf Rienkje.  

 

 

 

3) Vanuit de gebedsgroep 

 

Vrijdag 8 maart komen we weer samen in de 

lerarenkamer om 8:30 uur.  

U bent van harte uitgenodigd om er bij te zitten: 

we praten even met elkaar, bespreken de 

gebedspunten die de kinderen zelf hebben 

ingebracht, deze maand staat groep 6 centraal, we 

bidden dan voor alle leerlingen van die groep en 

sluiten met elkaar af. We hopen u daar ook te zien!  

De ouders van de gebedsgroep 

4) School van de week 

School van de Week is een actie van zwembad 

Aquamar. Daarbij is elke school in de gemeente 

Katwijk een keer aan de beurt om de leerlingen 

met korting te laten zwemmen. De leerlingen van 

de Julianaschool mogen in de periode van 4 t/m 10 

maart met korting het bad in. De kaartjes hiervoor 

zijn voor de vakantie aan uw kind meegegeven. 

Vanwege de veiligheid dienen de leerlingen 

minimaal te beschikken over het zwemdiploma A. 

Ook leerlingen zonder zwemdiploma zijn welkom, 

maar dan uiteraard uitsluitend onder begeleiding 

van een volwassene.  



5) Schrijver op school 

Hoe komt een kinderboekenschrijver aan ideeën 

voor een nieuw boek? De kinderen van de groepen 

5 t/m 8 weten dat nu precies, want schrijver Jozua 

Douglas heeft het hen haarfijn uitgelegd. Filmpjes 

van YouTube, 1 aprilgrappen, ontmoetingen met 

bijzondere mensen, spulletjes uit de fopwinkel: 

het brengt hem op de leukste ideeën voor een 

nieuw verhaal. Inmiddels heeft Jozua 27 boeken 

geschreven en is alweer druk bezig met het 

volgende. De kinderen hebben genoten van zijn 

uitleg en het lees- en schrijfplezier is weer goed 

aangewakkerd. 

 

6) Schoolproject 

Van maandag 18 maart t/m woensdag 27 maart 

wordt er in alle groepen gewerkt aan het project 

‘Water’. Elke groep heeft een thema gekozen dat 

die dagen centraal zal staan: 

groep 1/2: dieren onder water  

groep 3: plastic soep  

groep 4: strand en zee 

groep 5: dieren in de sloot 

groep 6: van bron naar kraan 

groep 7: watervervuiling  

groep 8: watervoorzieningen in de wereld. 

Het project wordt woensdagavond 27 maart 

afgesloten. Van 18:30 uur tot 20:00 uur kunt u 

samen met uw kinderen en andere 

belangstellenden binnen lopen. U bent van harte 

uitgenodigd om alle gemaakte werkstukken en 

presentaties te komen bewonderen! 

7) Come 4 Sportsweek 

Maandag 18 maart begint de Come4Sportsweek. 

Het is een jaarlijks terugkerend programma 

waarbij de medewerkers van Come 4 Sport op 

school langskomen voor diverse activiteiten. Elke 

groep krijgt een activiteit aangeboden die gericht 

is op bewegen en gezond eten.  

Om het eten van fruit en groente te stimuleren 

wordt er ook dit jaar weer een ‘spaaractie’ 

gehouden: elke leerling die als tussendoortje fruit 

of groente meeneemt, mag een kraal in de 

spaarbus van de klas doen.  Welke groep haalt het 

hoogste gemiddelde aantal kralen per kind?  

8) Tevredenheidsonderzoek 

In februari heeft u de vraag gekregen om mee te 

werken aan een tevredenheidsonderzoek. Veel 

ouders hebben de moeite genomen om aan te 

geven in hoeverre ze tevreden zijn over diverse 

schoolzaken. De totale respons bedroeg 70%.  

 

Uit de rapportage valt op te maken dat de 

algemene tevredenheid op alle vlakken ruim 

voldoende tot goed is en het gemiddelde 

rapportcijfer 8,4 stemt ons zeker tevreden! 

Meerdere ouders hebben ook van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om op- en aanmerkingen te 

plaatsen bij de verschillende vraagrubrieken. 

Bedankt voor alle concrete tips en suggesties. Een 

enkele keer staat bij de opmerkingen ook een 

klacht genoemd. We vinden het belangrijk dat ook 

ontevredenheid benoemd wordt, alleen zouden 

we in die gevallen graag in gesprek willen gaan. 

Doordat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld, 

kunnen wij het initiatief hiervoor niet nemen. Wilt 

u in het geval van een klacht altijd direct contact 

met de leerkracht of directie opnemen?  

 

Bij de volgende team- en MR-vergadering wordt 

het rapport besproken. We bekijken dan welke 

concrete actiepunten we gaan nemen en welke 

zaken een ontwikkelpunt zullen zijn in de nieuwe 

schoolplanperiode 2019-2023. We houden u op de 

hoogte. 

 

Het rapport is in te zien via de website. U kunt het 

vinden onder het kopje Ouders. Hartelijk dank 

voor het invullen van de vragenlijst! 

 



9) Keuze voortgezet onderwijs 

Op 4 en 6 maart worden de laatste gesprekken 

gevoerd met de leerlingen van groep 8 en hun 

ouders over de schoolkeuze voor volgend 

schooljaar. Welke school past het beste bij wat de 

leerling kan en wil? Die vraag moet deze week 

beantwoord worden, want op 15 maart moeten 

alle leerlingen aangemeld zijn bij een school voor 

voortgezet onderwijs. 

 

 
 

Medio april maken de leerlingen nog de landelijke 

eindtoets. Op dat moment is de inschrijving voor 

de nieuwe school al rond. Toch is de uitslag van de 

eindtoets nog wel van belang als zogenaamd 

‘tweede gegeven’: VO-scholen willen het advies 

van de basisschool graag bevestigd zien door een 

bijpassende score van de eindtoets. Wanneer de 

score van de toets hoger uitvalt dan het advies, 

dan kunnen ouders en school in overleg over het 

eventueel naar boven bijstellen van het advies. 

Een tegenvallende score kan er niet voor zorgen 

dat een advies naar beneden wordt bijgesteld: het 

advies blijft in dat geval onveranderd. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren doen onze 

leerlingen niet mee aan de Centrale Eindtoets van 

Cito. Net als veel andere scholen in Rijnsburg gaan 

de leerlingen de Eindtoets Route 8 maken. Het 

grootste voordeel van deze toets is dat deze 

adaptief is: de moeilijkheid van de opdrachten 

wordt afgestemd op het niveau van de leerling. 

Referentiescholen die al enkele jaren met deze 

toets werken, geven aan dat deze werkwijze 

ervoor zorgt dat de toets goed in beeld brengt wat 

de leerling kan. Wij verwachten dat dit ook voor 

onze leerlingen zal gelden. 

10) Kunst & cultuur 

Op maandag 11 maart bezoeken de groepen 7 en 

8 een theatervoorstelling: ‘Romeo is op Julia en 

Layla op Majnun’. Het verhaal gaat over Romeo en 

Majnun, twee jongens die op zoek zijn naar hun 

grote liefdes. Ze bezingen hun Julia en Layla vol 

passie, onhandigheid en haantjesgedrag. Met 

gedichten en gitaren brengen zij hun meisjes tot 

leven.  

Romeo strandt met zijn kapotte brommer bij de 

schuilplaats van Majnun. Beide jongens zijn op de 

vlucht, omdat hun liefde hen verboden wordt. Hun 

ideeën en de werelden waar ze vandaan komen 

verschillen, maar ze begrijpen elkaars honger naar 

liefde als geen ander. Wat zou je doen als je haar 

weer ziet? Wat zou je zeggen? Ze staan beiden 

midden in hun beroemde verhaal en nu 

fantaseren ze samen hun toekomst bij elkaar. 

We wensen groep 7 en 8 een fijne voorstelling. 

 

Ook de leerlingen van de groepen 1/2 verlaten het 

schoolgebouw voor een cultureel uitstapje. Begin 

april gaan zij naar het Museum van Oudheden in 

Leiden voor de les ‘Egypte met Vos en Haas.’ 

Tijdens de les gaan de kinderen samen met deze 

bekende kinderboekenfiguren op ontdekkingsreis 

door het land van de farao’s en piramides. 

 

https://route8.nl/


11) Buitenspeelmateriaal 

Enige tijd geleden kon er bij de airmilesactie van 

de plaatselijke AH gespaard worden voor diverse 

doelen. Een van die doelen was nieuw 

buitenspeelmateriaal voor onze school. Onlangs 

konden we onze prijs ophalen: een groot pakket 

met allerlei speelgoed voor op het plein. Vanaf 

deze plek een bedankje aan de AH en alle ouders 

die gedoneerd hebben. We zijn er blij mee! 

 

 

12) Vanuit de ouderraad 

Aan het eind van het jaar zullen enkele ouders 

stoppen met hun werk voor de ouderraad, omdat 

hun jongste kind naar het VO gaat. De OR is dus op 

zoek naar versterking voor het nieuwe schooljaar. 

Lijkt het u leuk om op school te helpen met allerlei 

hand-en-spandiensten? Bent u meerdere dagen in 

de week beschikbaar? Kunt u goed organiseren en 

samenwerken? Dan is de OR wellicht iets voor u. 

Op de website vindt u informatie over de inzet van 

de OR.  

Wanneer u interesse heeft om in de ouderraad te 

gaan, dan kunt u een berichtje sturen aan 

ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl .  

 

Ook organiseert de ouderraad dit jaar weer de 

inschrijving voor de avondvierdaagse. Deze wordt 

in de week van 20 t/m 24 mei gehouden. 

Reserveer deze data maar alvast als u samen met 

uw kind(eren) mee wilt lopen. Binnenkort 

ontvangt u meer informatie over de inschrijving.  

 

13) Schoolvakanties 2019-2020 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar 
is vastgesteld. Hieronder staan de data. 
 
Herfstvakantie 21-10-‘19 - 25-10-‘19 

Kerstvakantie 23-12-‘19 - 03-01-‘20 

Voorjaarsvakantie 24-02-‘20 - 28-02-‘20 

Pasen 10-04-‘20 - 13-04-‘20 

Meivakantie 27-04-‘20 - 08-05-‘20 

Hemelvaart 21-05-‘20 
 

22-05-‘20 

Tweede Pinksterdag 01-06-‘20 

Paardenmarkt 10-06-‘20 

Zomervakantie 20-07-‘20 - 28-08-‘20 

14) Verjaardagen 

In maart zijn de onderstaande kinderen jarig. 

Datum N3005 
aam    Groep 
3  Wim Kuijt    4 
5  Liv Kralt    1-2M 
6  Tristan van Dijk   3 
13  Simon Elshout    4 
15  Jesper Kroon    4 
15  Mees van der Meij   5 
15  Sara Peursum    8 
18  Luuk Kellner    1-2R&D 
18  Linde van Zuijlen   3 
20  Dylan Koelewijn   4 
20  Sophie van Starkenburg  6 
26  Jesse van Dijk    6 
27  Hans van Egmond   3 
27  Sem Hoek    6 
27  Duuk Rasenberg   1-2R&D 
27  Demi Zange    7 
27  Marit Zange    7 
29  Erik Tadevosjan   8 
 
We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe! 
 
 
 
 
 

 

De volgende ‘Info’ verschijnt op maandag 1 april. 

Met vriendelijke groet, 

het team van de Julianaschool 

mailto:ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl

