
Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de Info van de maand april. 

Hieronder staan de onderwerpen die deze maand 

aan bod komen:  

1) Agenda & planning 
2) Bericht van de zendingscommissie 
3) Vanuit de gebedsgroep 
4) Terugblik schoolproject 
5) Bibliotheek op school 
6) Come 4 Sportsweek 
7) Vanuit de MR 
8) Vanuit de OR 
9) Damtoernooi 
10) Kangoeroewedstrijd 
11) Verkeersexamen 
12) Koningsspelen 
13) Schoolreis 
14) Schoolspot & gratis typecursus 
15) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 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. 

 donderdag 4 april 

- Groep 1/2 RD bezoekt Museum van Oudheden. 

- Verkeersexamen groep 7. 

 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. 

- Groep 5 bezoekt de bibliotheek voor een 

workshop programmeren met Lego. 

 woensdag 8 mei 

- Groep 8 vertrekt naar Otterlo voor het 

schoolkamp t/m vrijdag 10 mei. 

- Groep 6 bezoekt het Atlantikwall Museum. 

 vrijdag 10 mei 

- Er wordt gecontroleerd op hoofdluis. 

 vrijdag 17 mei 

- Sportdag groep 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 zijn 

vrij onder voorbehoud van doorgang sportdag. 

 maandag 20 mei 

- Week van de avondvierdaagse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bericht van de zendingscommissie 

Voor ons zendingsproject in Zuid-Afrika, hebben 

we het prachtige bedrag van € 650,00 opgehaald. 

Het geld is inmiddels overgemaakt. Alle gulle 

gevers en geefsters hartelijk dank. 

Het huidige project was al van start af aan een 

groot succes. In de school staan 2 winkelwagentjes 

die al twee keer bijna helemaal tot de bovenrand 

gevuld zijn met allerlei producten voor ‘De 

Voorraadkast’ in Katwijk . In de vorige Info hebt u 

hierover kunnen lezen.  

Er is al twee keer een zending 

boodschappen bij hen gebracht 

en die zijn in zeer grote 

dankbaarheid aanvaard.  

Er zijn ook kinderen die zendingsgeld meenemen 

en daarmee sparen we voor de zo ‘broodnodige 

snijmachine’. Hiervoor is inmiddels € 120,00 
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opgehaald. We gaan nog even door met deze 

actie, waaraan u dus op twee manieren een 

bijdrage kan leveren: hetzij door geld, hetzij door 

de diverse boodschappen!  

Vanmorgen bij de maandopening hebben we met 

de hele school gezongen: Zullen we delen, samen 

delen? Ik met jou, jij met mij? Delen maakt het 

leven leuker, want van delen word je blij. Zullen we 

delen, samen delen? Ik met jou, jij met mij? Delen 

maakt de wereld beter: Dan is vrede heel dichtbij.  

Denkt u ook nog om de Hoogvlietbonnen en 

plastic doppen? Bedankt. 

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje.  

3) Vanuit de gebedsgroep 

Hé jij daar, bedankt voor je betrokkenheid bij de 

Julianaschool. Je bent een mooi mens en dat mag 

best een keer gezegd worden  Het is ook een 

mooie maand en daar mogen we met elkaar van 

genieten. Zo mogen we de verjaardag van Koning 

Willem Alexander vieren en daar is ook weer zo’n 

leuk lied voor bedacht door Kinderen voor 

Kinderen, met pasjes die al in heel veel klassen 

geoefend worden. Wat we ook mogen vieren is 

dat De Koning is opgestaan en dan heb ik het 

natuurlijk over een andere Koning. Jezus is aan het 

kruis gestorven voor onze 

verkeerde dingen en heeft 

daarmee een brug gebouwd 

tussen God en ons! Hoe 

bijzonder is dat! Nu kunnen 

we weer met God praten en 

is Hij heel dichtbij ons.  

Vrijdag 5 april komen we weer om 8.30 uur samen 
in de lerarenkamer om met elkaar en met God te 
praten. Deze keer bidden we specifiek voor groep 
7 en wat er verder nog speelt in en om de school, 
dus ook voor jou!  Voel je vrij om je bij ons aan 
te sluiten of ons eens aan te schieten in de 
wandelgangen of stuur eens een mailtje naar: 
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
 
Hopelijk tot snel!  
Groetjes, de gebedsgroep 
 
 

4) Terugblik schoolproject 

Wat was er vorige week woensdag veel 

belangstelling voor de afsluiting van het 

schoolproject ‘Water’! In alle klassen viel te zien 

en te beluisteren wat de kinderen de afgelopen 

twee weken allemaal over dit thema geleerd 

hebben, en dat is nogal wat: 

De groepen 1/2 hebben zich letterlijk verdiept, 

namelijk in de onderwaterwereld. De vader van 

Frank kwam op school om de kinderen te vertellen 

over de visserij en had allerlei spullen en ook echte 

vissen meegenomen. 

 

In groep 3 hebben de kinderen geleerd hoe plastic 

soep ontstaat. Samen met de kinderen van groep 

7 hebben ze daarover een muziekclip opgenomen. 

Ook moet de plasticsoep voorkomen worden; dus 

op naar het strand en jutten maar! 

 

Ook de kinderen van groep 4 zijn het strand op 

gegaan. Zij hebben een bezoek gebracht aan De 

Natuurschool in Noordwijk en van alles uitgezocht 

over het strandleven. Doordat het vlak daarvoor 

gestormd had, was er heel veel te vinden. 
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Niet alleen aan de kust valt te leren over water en 

de dieren die daarin leven, ook dichterbij kun je 

dat doen: gewoon bij de sloot naast de school. De 

leerlingen van groep 5 pakten hun schepnetten en 

determinatiekaarten en gingen op onderzoek uit. 

 

Waar komt ons kraanwater vandaan en hoe kan 

het dat dit zo schoon is? De kinderen van groep 6 

kunnen dit nu precies uitleggen. Na een gastles 

van studenten weg- en waterbouwkunde, zijn de 

kinderen aan de slag gegaan met het maken van 

ouderwetse waterputten en moderne huizen 

waarbij precies te zien is hoe de waterleidingen 

lopen. 

 

Groep 7 ging op de politieke toer: wethouder 

Mostert, die Water als thema in zijn portefeuille 

heeft, kwam in de klas om uitleg te geven en 

vragen te beantwoorden.  

  

Ook hebben de leerlingen eigen partijen opgericht 

met elk een eigen manier om het probleem van de 

plasticsoep aan te pakken. De Partij Tegen Plastic 

Soep 2 kwam woensdagavond als winnaar van de 

verkiezingen uit de bus.  

 

De leerlingen van groep 8 hebben wat meer 

afstand genomen van Nederland en hebben 

uitgezocht hoe de drinkwatervoorziening in 

andere werelddelen geregeld is. Ze hebben 

vastgesteld dat er in grote delen van de wereld 

een ernstig drinkwaterprobleem is. Gelukkig zijn 

er organisaties zoals Simavi die daar verandering 

in brengen. Groep 8 heeft zich daarom ingezet 

voor Simavi door een sponsorloop te houden met 

een prachtige opbrengst: € 1308,60. En tijdens de 

optredens op woensdagavond hebben ze 

iedereen met een lied ook nog maar eens duidelijk 

gemaakt dat we allemaal aandacht moeten 

hebben voor dit probleem. Goed gedaan groep 8! 

 

 

 



5) Bibliotheek op school 

 

Geef een prentenboek cadeau! 

Kikker kon zwemmen en springen als de beste. 

Maar hij kon niet vliegen, zoals Eend. En niet 

lezen, zoals Haas. En geen taarten bakken, zoals 

Varkentje.  

‘Natuurlijk niet,’ zei Haas. ‘Want jij bent een 

kikker. En wij houden van je zoals je bent.’ 

 

Geef een prentenboek cadeau is een leesbevorde-

ringscampagne met  als missie om alle kinderen in 

Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien 

tussen de mooiste boeken uit de 

jeugdliteratuur.  Het prentenboek van 2019 is 

Kikker is Kikker. Voor een heel klein bedrag is dit te 

koop in de boekhandel. Kikker is Kikker is een 

prentenboek van Max Velthuijs, een groots 

illustrator en schrijver, met een waardevol thema: 

je bent mooi zoals je bent. 

 

Voorlezen en vrij lezen zijn 

essentieel voor de taalontwikkeling 

van kinderen. Het effect op de 

woordenschatontwikkeling is van 

grote waarde: met een kwartier lezen per dag 

leren kinderen gemiddeld 1000 woorden per jaar!  

6) Come 4 Sportsweek 

Vorige week hebben we naast het schoolproject 

ook extra aandacht besteed aan bewegen en 

gezonde voeding tijdens de Come 4 Sportsweek. 

Het is inmiddels een traditie geworden om deze 

week te beginnen met een schoolestafette. Deze 

is gewonnen door de kinderen van groep 1/2. De 

foto’s van deze activiteit vindt u op de website. In 

de daarop volgende dagen kwamen de 

medewerkers van C4S in de groepen langs voor 

diverse sportieve activiteiten. Ook het eten van 

fruit en groente werd gestimuleerd door er een 

‘spaaractie’ aan te koppelen: elke leerling die als 

tussendoortje fruit of groente meeneemt, mocht 

een kraal in de spaarbus van de klas doen. De 

kinderen van groep 3 hadden gemiddeld gezien de 

meeste kralen gespaard. De kinderen kregen een 

bidon en een oorkonde voor in de klas. Goed 

gedaan!   

 

7) Vanuit de MR 

Eerder deze maand heeft u wellicht gebruik 

gemaakt van uw stemrecht voor de verkiezingen 

van de Provinciale Staten en waterschappen. 

Binnenkort ontvangt u een e-mail vanuit de 

medezeggenschapsraad met het verzoek om 

nogmaals uw stem uit te brengen. Er moet 

namelijk een keuze van twee gemaakt worden uit 

de vier kandidaten die zich hebben aangemeld om 

in de MR plaats te nemen. Het MR-reglement 

schrijft voor dat er in dat geval een verkiezing 

gehouden moet worden. We zullen dit digitaal 

afhandelen.  

 

De ouders die momenteel in de MR zitten, hebben 

inmiddels met alle kandidaten een gesprek gehad 

en hen gevraagd een stukje tekst aan te leveren 

waarin ze zichzelf voorstellen. Wanneer we deze 

informatie compleet hebben, sturen we u een mail 

met de vraag om uw voorkeur voor een van de 

kandidaten aan te geven.  

8) Vanuit de ouderraad 

Niet alleen de MR zoekt nieuwe leden, ook de OR 

heeft versterking nodig zoals u in de vorige Info 

heeft kunnen lezen. Marjolein Ravensbergen en 

Paulien Peursum moeten namelijk aan het einde 

van het schooljaar de OR verlaten, omdat hun kind 

naar het voortgezet onderwijs gaat en zij dan niet 

langer als ouder aan de Julianaschool verbonden 

zijn. Er hebben zich inmiddels ouders gemeld die 

https://myalbum.com/album/dOfNnpKaBbRa


in de OR willen helpen. In de OR-vergadering van 

18 april zal er een besluit genomen, we informeren 

u in de volgende Info over de uitkomst. 

 

Vandaag hebben de kinderen een brief mee naar 

huis gekregen, waarin informatie staat over de 

inschrijving voor de avondvierdaagse. Deze wordt 

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

 

 

9) Damtoernooi 

Wellicht heeft u al in de krant gelezen dat Mike, 

Lev, Sebas, Vince en Luuk een knappe prestatie 

hebben geleverd. Ze hebben namelijk de derde 

plaats veroverd bij de Zuid-Hollandse kampioen-

schappen voor schooldammen. Naast een mooie 

beker, hebben ze ook een ticket verdiend voor de 

volgende ronde: ze mogen naar Heerlen voor de 

halve finale van het Nederlands kampioenschap. 

Succes jongens! 

 

 
 

 

 

10) Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 21 maart hebben zo'n 30 leerlingen 

uit de groepen 4 t/m 8 meegedaan aan de 

jaarlijkse Kangoeroewedstrijd. Dit is een 

wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd. Voor 

de basisschool zijn er drie opgavenversies; wizFUN 

voor groep 3&4, wizKID voor groep 5&6 en 

wizSMART voor groep 7&8. De opgaven zijn van 

hoog niveau. Bekijkt u de voorbeeldopgave maar 

eens. De leerlingen hebben hun uiterste best 

gedaan. Na de meivakantie volgt de uitslag, we 

hopen op een mooi resultaat! 

 

 

11) Verkeersexamen 

Donderdag 4 april is een spannende dag voor de 

leerlingen van groep 7: zij leggen die dag het 

verkeersexamen af. Natuurlijk kunnen ze al heel 

goed fietsen - ze doen dat immers al sinds jonge 

leeftijd - maar kunnen ze de verkeersregels ook 

goed toepassen? Dat mogen ze donderdag laten 

zien. In de klas wordt met een toets vastgesteld of 

de kinderen de verkeersregels goed kennen. 

Daarna zullen zij een route door Rijnsburg moeten 

fietsen om te laten zien dat het toepassen ook 

lukt. We wensen alle kinderen van groep 7 veel 

succes en hopen dat we binnenkort iedereen een 

diploma mogen overhandigen! 

 

 

12) Koningsspelen 

Het is inmiddels gebruikelijk voor alle basisscholen 

in Nederland om de laatste vrijdag voor 

Koningsdag mee te doen aan de landelijke 

koningsspelen. Dit jaar is het echter zo dat het de 

vrijdag voor Koningsdag Goede Vrijdag is en de 



scholen dicht zijn. Dat betekent dat de 

koningsspelen een week naar voren opschuiven 

en al op vrijdag 12 april gehouden worden. Ook 

onze school doet weer mee en het programma is 

als volgt:  

 

Groepen 1 t/m 5 

 De groepen 1 t/m 5 beginnen met een ontbijt. 

Alle spullen daarvoor worden gesponsord, dus 

uw kind hoeft geen ontbijt mee te nemen. Wilt 

u uw kind(eren) deze ochtend thuis niet 

uitgebreid laten ontbijten? 

 Na het ontbijt, om 9.15 uur, zullen de kinderen 

van groep 1 t/m 5 op het schoolplein de pasapas 

dansen.  

 

 
 

 In de ochtend is er een spellencircuit op het 

schoolplein voor de groepen 1 t/m 4. In de 

middag gaan de kinderen van groep 5 aan de 

slag met hun eigen spellencircuit.  

Groepen 6 t/m 8 

 De groepen 6 t/m 8 worden ook om 8:30 uur op 

school verwacht, maar zij zullen niet ontbijten. 

Ze vertrekken namelijk direct naar sportpark De 

Krom waar enkele workshops gevolgd gaan 

worden. De ouders van deze leerlingen 

ontvangen daarover apart bericht. 

Deze leerlingen moeten dus thuis ontbijten. 

 De groepen 6 t/m 8 komen aan het eind van de 

ochtend terug op school. Zij gebruiken de 

etenswaren van het koningsontbijt als lunch: er 

hoeft dus geen lunch meegegeven te worden. 

 

 

13) Schoolreis 

Op donderdag 13 juni gaan de leerlingen van de 

groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Hieronder kunt u 

zien waar de groepen heen gaan en welke bijdrage 

er van u verwacht wordt. 

 

Groep 1/2   Avifauna  € 20,-  

Groep 3 en 4   Sprookjesland  € 22,- 

Groep 5, 6 en 7  Duinrell  € 24,-  

 

   
 

 

U kunt het bedrag overmaken op bankrekening 

NL26 RABO 0336 8125 90 t.n.v. Julianaschool 

onder vermelding van de naam en de groep van 

uw kind(eren). Het is geen probleem wanneer u 

ervoor kiest om het bedrag in gedeelten te 

betalen. Ook als u het geld liever contant betaalt 

is dat mogelijk; lever in dat geval een envelop met 

het gepaste bedrag in bij de directie.  

T.z.t. ontvangt u van ons nog een brief met 

verdere informatie over het schoolreisje. 

14) Schoolspot & gratis typecursus 

Wanneer u overweegt om een nieuwe computer 

of software aan te schaffen, vergelijkt u dan eens 

de prijzen met Schoolspot. Schoolspot is een 

webwinkel waar studenten met flinke korting 

hard- en software kunnen aanschaffen. Ook als 

ouder van een ‘basisschoolstudent’ kunt u gebruik 

maken van de kortingen. Zie voor meer informatie 

de website van Schoolspot.  

 
 

Gratis typecursus 

Voor de kinderen in de hogere groepen kan het 

handig zijn om blind te kunnen typen. Voor de 

leerlingen die dit willen leren, is er opnieuw een 

speciale schoolaanbieding van Pica. De kinderen 

kunnen dan via school een account krijgen om 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
https://www.schoolspot.nl/


thuis te oefenen en te proberen om een diploma 

te halen. Jason, Benthe en Luuk is dat inmiddels 

gelukt en nog tientallen andere kinderen zijn aan 

het oefenen gegaan. Ook kinderen die al eerder 

hun typediploma hebben gehaald en hun type-

vaardigheid willen opfrissen mogen gebruik 

maken van deze aanbieding. Het aanbod is gratis.  

 

Op de website van Pica kunt u meer informatie 

vinden over het programma en is er ook de 

mogelijkheid om een les uit te proberen. Wanneer 

u uw kind wilt laten meedoen, kunt u een mailtje 

sturen aan juf Leonie met de naam en groep van 

uw kind: l.vries@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

15) Verjaardagen 

In april zijn de onderstaande kinderen jarig. 

Datum  Naam    Groep 
1  Frank Haasnoot   1-2M 
2  Aniek Brunekreef   5 
4  Jason Kroon    7 
7  Jules Beekhuis    1-2M 
9  Kevin Kruyt   5 
11  Milan Kroon    7 
12  Siep Kuijt    3 
12  Annabelle Star    4 
13  Marijn Haasnoot   8 
13  Sam van der Laaken   1-2M 
14  Stijn de Winter    1-2R&D 
17  Thijs Heemskerk   1-2M 
22  Vince Houwaard   6 
23  Nicky van Iterson   8 
24  Bram van Klaveren   3 
24  Ramon de la Rie   8 
26 Dean van Egmond   1-2R&D 
29  Nathan Walters   7 
30  Tygo Kralt    1-2R&D 
 
We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe! 
 

 
 
 

Bijlagen 

 Inschrijfformulier Avondvierdaagse (deze is 

vandaag ook op papier meegegeven). 

 Oproep: pleegzorg gezin gezocht. 

 

De volgende ‘Info’ verschijnt op woensdag 1 mei. 

Met vriendelijke groet, 

 

het team van de Julianaschool 
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