
Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de Info van de maand mei met 

daarin de volgende onderwerpen:  

1) Agenda & planning 
2) Bericht van de zendingscommissie 
3) Vanuit de gebedsgroep 
4) Bibliotheek op school 
5) Moeder- en Vaderdag 
6) Sportdag 
7) LVS-toetsen 
8) Vanuit de ouderraad 
9) Verkeersexamen 
10) Spullen gezocht 
11) Help een scherm! 
12) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur.  

 maandag 6 mei 

- Einde vakantie, weer naar school. 

- Groep 5 bezoekt de bibliotheek voor een 

workshop programmeren met Lego. 

- Groep 8 krijgt dode hoek voorlichting. 

 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. 

 maandag 13 mei 

- Gastles duurzaamheid groep 6. 

 woensdag 15 mei 

- Groep 5 en 6 gaan naar Tripodia voor de 

voorstelling Imad. 

 vrijdag 17 mei 

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

vrij onder voorbehoud van doorgang sportdag. 

Zie punt 6. 

 maandag 20 mei 

- Week van de avondvierdaagse.  

- Start afname LVS-toetsserie, zie punt 7. 

 maandag 20 mei 

- Week van de avondvierdaagse. 

 donderdag 30 mei 

- Hemelvaartsdag: geen school. 

 vrijdag 31 mei 

- Geen school. 

 maandag 3 juni 

- Maandopening met alle groepen in de hal. 

- De Info van juni wordt verstuurd. 

 donderdag 6 juni 

- Groep 7 loopt de Kunstroute. 

- Groep 4 bezoekt Museum Volkenkunde. 

- Om 16:00 vergadert de MR. 

 maandag 10 juni  

- Tweede Pinksterdag: geen school. 

 dinsdag 11 juni  

- Studiedag: geen school. 

 woensdag 12 juni  

- Paardenmarkt: geen school. 

 donderdag 13 juni  

- Schoolreisjes groepen 1 t/m 7. 

2) Bericht van de zendingscommissie 

Voor de voorraadkast hebben we het mooie 

bedrag van €300,00 opgehaald, genoeg om een 

snijmachine te kopen. Op woensdag 17 april 

hebben Sanne en Kiki uit groep 5 en Britt en 

Lindsey uit groep 6 de cheque overhandigd en de 

laatste boodschappen in Katwijk gebracht bij de 

initiatiefnemers van de Voorraadkast. Namens 

hen heel veel dank voor al uw inbreng bij deze 

actie. Uw betrokkenheid is hartverwarmend voor 

mensen die het ‘minder’ getroffen hebben in hun 

leven! 
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Na de meivakantie gaan we sparen voor een nieuw 

mooi project, namelijk Kinderentertainment voor 

kinderen die een ziekenhuisopname hebben in het 

LUMC.  

Een ziekenhuisopname is voor een kind een 

ingrijpende ervaring. Afleiding waarbij ze zelf een 

actieve rol hebben is voor hen van groot belang. 

Dit zorgt ervoor dat de kinderen grip krijgen op 

hun situatie of hun ziekte juist even kunnen 

vergeten en gewoon kind kunnen zijn. 

  

Zo maken de kinderen bijvoorbeeld zelf televisie 

bij Studio KidzFlitz. Het team van Studio KidzFlitz 

biedt kinderen de kans om tv-programma’s te 

maken. Dit kan zelfs vanuit bed, waardoor 

iedereen mee kan doen. Naast Studio KidzFlitz 

vallen ook diverse andere projecten onder 

kinderentertainment, zoals bijvoorbeeld muziek 

aan het bed, liedjesfabriek en theater aan het bed.  

Met jullie en uw steun kunnen we ervoor zorgen 

dat deze kinderen het ziekenhuis even vergeten! 

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje.  

 

Oproep nieuw lid van de zendingscommissie 

Wie komt ons ‘zendingsteam’ versterken?! 

De zendingscommissie van de Julianaschool 

bestaat uit 5 mensen: 3 leerkrachten (Daniëlle, 

Leonie en ikzelf, Rienkje) en 2 ouders (Natalie 

Duijnisveld, moeder van o.a. Charlize uit groep 8 

en namens de ouderraad Marjolein Ravens-

bergen, moeder van o.a. Remy uit groep 8). Deze 

ouders gaan de zendingscommissie verlaten, we 

laten ze met pijn in ons hart gaan! De plaats van 

Marjolein wordt ingenomen door Daniëlle van 

Klaveren namens de ouderraad. Danielle is o.a. de 

moeder van Floortje en Kees uit groep 7 en Rosalie 

uit groep 4.  Wij zijn nu op zoek naar een ouder die 

de plaats van Natalie wil gaan innemen. Wij 

vergaderen een keer per jaar. We maken dan het 

plan voor het komend schooljaar. Verder is er 

rondom de diverse projecten wat organisatie, 

meestal in de praktische zin. 

Voelt u zich betrokken bij de zendingsdoelen en  

hebt u tijd en zin om onze groep te komen 

versterken? Meld u dan aan door een mailtje te 

sturen of loop even binnen bij een van de 

genoemde leerkrachten. Wilt u nog wat meer 

informatie dan kan dat op dezelfde manier of u 

vraagt dat aan Marjolein of Natalie.  

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje 
c.lustig-riemersma@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

3) Vanuit de gebedsgroep 

Hebben jullie ook een fijne vakantie (gehad)?  

Wellicht is een aantal van jullie een paar dagen 

weggeweest en hoop ik dat jullie ook daar een 

fijne tijd hebben gehad met elkaar. Wij hebben in 

ieder geval heerlijk genoten van de rust, de vrije 

tijd en het mooie weer en mogen we nu weer 

uitzien naar andere mooie dingen die God ons 

gaat geven deze maand. Te beginnen met het 

vieren van onze vrijheid. Het lijkt zo 

vanzelfsprekend en voelt zo gewoon, maar dat 

geldt niet voor iedereen. We mogen herdenken 

dat we als land bevrijd zijn uit de handen van de 

vijand, maar we mogen ook herdenken en vieren 

dat we persoonlijk bevrijd zijn uit de handen van 

de vijand, een vijand die we niet altijd kunnen zien, 

zoals angst of neerslachtigheid, verdriet of pijn, 

maar ook jaloezie of roddel. Allemaal menselijke 

eigenschappen die ons in de weg kunnen zitten 

om tot bloei te komen. Vorige maand hebben we 

de Opstanding van Jezus weer mogen vieren en 

wat was het ontroerend om een jongeman in het 

publiek bij de Passion te zien huilen, omdat hij zich 

wellicht bevrijd voelde door het wonder van het 

kruis… Jezus is gestorven, zodat we bevrijd zouden 

zijn van alles wat ons vastbindt en tegenhoudt om 

tot ons recht te komen. Ik zie uit naar wat deze 

maand ons gaat brengen en hoe we mogen 

groeien & bloeien en in vrijheid mogen leven!  

 

Ik zie ook uit naar 

vrijdagochtend 10 mei als 

we weer samen mogen 

komen in de lerarenkamer 

om voor en met elkaar te 

bidden. Deze maand staat 

groep 8 centraal en mogen 

mailto:c.lustig-riemersma@julianaschool.pcborijnsburg.nl


we in het bijzonder bidden voor deze kanjers die 

bijna onze school gaan verlaten, dat ze de juiste 

keuzes mogen maken voor het vervolgonderwijs 

en in hun jonge leven mogen gaan gebruiken 

waarmee wij/ jullie hen hebben toegerust! Succes 

toppers, we zijn trots op jullie! 

Tot vrijdag 10 mei om 8.30 uur in de lerarenkamer! 

De gebedsgroep 

4) Bibliotheek op school 

Zo lezen kinderen meer! 

Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen vaker 

en worden daardoor steeds betere lezers. En daar 

zitten veel voordelen aan, zoals meer succes op 

school. Deze tips helpen je om je kind meer te 

laten lezen: 

 Zorg voor regelmaat 

Elke dag een kwartiertje samen lezen of 

voorlezen is beter dan eens per week een uur.  

 Blijf zo lang mogelijk voorlezen 

Ook kinderen die zelf kunnen lezen vinden het 

nog heerlijk om voorgelezen te worden. Kies 

een boek dat ze wel begrijpen, maar dat nog 

net te moeilijk is om zelf te lezen.  

 Praat over boeken 

Vraag bijvoorbeeld: ‘Hoe denk je dat het 

verhaal verder gaat?’ Of laat het verhaal 

navertellen. Zo gaat je kind beter over het 

verhaal nadenken.  

 Laat je kind kiezen 

Een boek dat je kind zelf graag wil lezen, geeft 

de meeste kans op succes.  

 Geef je kind eens een tijdschrift 

Er zijn veel tijdschriften voor kinderen te leen 

in de bibliotheek. De verhaaltjes zijn vaak kort 

en dus sneller uit. Extra fijn voor kinderen die 

lezen lastig vinden.  

 Samen lezen 

Lees bijvoorbeeld om de beurt een bladzijde. 

Of leen eens een samenleesboek in de 

bibliotheek. Je kind leest de makkelijke zinnen 

en jij de moeilijke. 

 

 

 

 

Veel leesplezier!  

De commissie Bibliotheek op School 

5) Moeder- en Vaderdag 

In de Info van februari hebben we u laten weten 

dat er in de groepen 5 tot en met 8 niet langer een 

Moeder- en Vaderdag cadeautje gemaakt zal 

worden. Omdat beide dagen aanstaande zijn, 

staat het bericht hieronder nog eens als reminder. 

 

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.   

6) Sportdag 

Op vrijdag 17 mei is de jaarlijkse sportdag voor de 

kinderen van de groepen 5 t/m 8. Zij zullen op de 

velden van Madjoe, De IJsclub en Rijnsburgse Boys 

diverse spellen spelen tegen leeftijdsgenoten van 

de andere scholen van Rijnsburg en Valkenburg.  

 

De ouders van de groepen 5 t/m 8 hebben voor de 

vakantie een mail ontvangen van de leerkracht 

met de oproep om te komen helpen. We zijn nog 

op zoek naar meer hulp, dus als u kunt: uw hulp 

wordt zeer op prijs gesteld!  

 

Op donderdagmiddag 16 mei horen wij van het 

sportdagcomité of de sportdag wel/niet doorgaat. 

Wij laten u dit die middag direct weten. Hieronder 

staan de verschillende mogelijke scenario’s:  

 

a) Besluit: sportdag gaat niet door > alle groepen 

(1 t/m 8) hebben vrijdag gewoon school. 

b) Besluit: sportdag gaat wel door > groep 1 t/m 4 

is vrij, leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn vrijdag 

om 8:30 uur op school. 

 

Wanneer de sportdag vrijdagochtend alsnog 

afgelast wordt, blijven de leerlingen van groep 5 

t/m 8 tot 14:00 uur op school. Volgende week 

volgt de informatiebrief van het sportdagcomité 

voor de ouders van leerlingen in groep 5 t/m 8. 



7) LVS-toetsen 

Aan het eind van de maand mei zullen we weer 

starten met de afname van de toetsen van ons 

leerlingvolgsysteem. We doen dit in alle groepen, 

elk half jaar, om de ontwikkeling van de leerlingen 

voor diverse vakken te volgen.  

Bij de leerlingen in groep 1 en 2 wordt het woord 

toets niet gebruikt; zij mogen op de computer 

proberen om een spel zo goed mogelijk te spelen. 

Vervolgens brengt dat ‘spel’ voor ons in beeld wat 

de kinderen al weten op het gebied van rekenen 

en taal.  

Vanaf groep 3 worden er toetsen afgenomen voor 

de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen, 

spelling en woordenschat. De toets voor een vak 

bestaat weer uit meerdere delen die op 

verschillende dagen worden afgenomen. Om de 

werklast voor de kinderen te spreiden, zijn de 

afnamemomenten verdeeld over drie weken. We 

willen u dan ook weer vragen om vooral in die 

periode extra uw best te doen om eventuele 

afspraken met artsen en orthodontisten buiten de 

lestijden om te maken, zodat de kinderen geen 

toets hoeven in te halen. 

 

In het eindrapport zult u weer het overzicht 

aantreffen met de grafieken waaraan af te lezen 

valt hoe de toetsen van uw kind zijn gegaan in 

vergelijking met de vorige toetsmomenten. 

Voor de leerlingen van groep 8 geldt dat zij aan het 

eind van het jaar geen LVS-toetsen meer maken. 

Zij hebben op 17 april hun eindtoets gemaakt. Het 

gemiddelde van onze groep 8 bij de Route 8 

Eindtoets was 210,9. Het landelijke gemiddelde is 

nu nog niet bekend, omdat scholen tot en met 15 

mei de eindtoets mogen afnemen. Afgaande op 

het gemiddelde van vorig schooljaar, 206 punten, 

kunnen we nu al stellen dat groep 8 het geweldig 

gedaan heeft!  

 

  

8) Vanuit de ouderraad 

Er zijn inmiddels al aardig wat leerlingen 

ingeschreven voor de avondvierdaagse die van 20 

t/m 24 mei gelopen zal worden. Na de vakantie 

kan er nog ingeschreven worden tot en met 

maandag 13 mei, zie de eerder gemailde brief. We 

hopen dat het heerlijk wandelweer zal zijn. 

 

Daarnaast kunnen we u melden dat Mariska Paap 

(moeder van Anders uit groep 3) en Nelleke van 

Klaveren (moeder van Emma uit groep 5 en Lucas 

uit groep 2) volgend jaar de ouderraad zullen 

komen versterken. Alvast bedankt voor de 

toegezegde hulp! 

9) Verkeersexamen 

Yes! Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor 

het verkeersexamen! Zoals u misschien ook al in 

de Rijnsburger heeft gelezen, verdienen twee 

leerlingen een eervolle vermelding omdat ze  

zowel de toets als de fietsproef foutloos hebben 

gedaan: Maud en Eliza! Natuurlijk ook de 

complimenten en felicitaties voor alle andere 

kanjers van groep 7, goed gedaan!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Spullen gezocht 

Komende week gaan de leerlingen van groep 8 van 

woensdag tot en met vrijdag op kamp in Otterlo. 

We wensen hen heel veel plezier toe en hopen dat 

het een gebeurtenis wordt waar ze voor altijd met 

veel plezier op terugkijken. 

Wanneer zij terugkomen, zullen de repetities voor 

de eindmusical gaan starten. Voor het decor van 

die musical zijn we op zoek naar de volgende 

spullen: 

 Rollen chic behang (bloemen, goud, als het 

maar opvalt) 

 Een makkelijk op te zetten bed (uiteraard te 

leen) 

Als u ons kunt helpen met bovenstaande spullen, 

kunt u contact opnemen met juf Elise of meester 

John. Alvast bedankt. 

11) Help een scherm! 

Op 9 mei 2019 organiseert het Centrum voor 

Jeugd en Gezin een webinar over het omgaan met 

kinderen en schermen. Het is bedoeld voor ouders 

met kinderen tussen 1 en 18 jaar. Hieronder de 

tekst die we van het CJG ontvingen: 

 

Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel 

mogelijkheden en verleidingen. Het valt lang niet 

mee om onze kinderen zo goed, veilig en 

verantwoord mogelijk mee om te leren gaan … 

omdat we zelf het goede voorbeeld niet geven. 

Maar ook omdat het soms zo fijn en makkelijk is 

als je kind rustig op een scherm zit. En omdat je 

kind zelf heel graag veel tijd achter schermen 

doorbrengt.  

Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd 

achter schermen? Wat kun je doen om niet al 

te veel gedoe te hebben over dit lastige 

onderwerp? Hoe maak je afspraken rondom 

schermen, gamen en social media? En wanneer 

moet je je zorgen maken?  

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen 

achter je computer, geeft kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve aan hoe je media-

opvoeding goed kunt voorbereiden!  

Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei, 

20.30 tot 21.30 uur. 

Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via 

www.cjgcursus.nl  

12) Verjaardagen 

In mei zijn de onderstaande kinderen jarig. 

Datum  Naam    Groep 
2  Nathanael van Delft   1-2M 
4  Zoë Noort    1-2M 
6  Michael van Hilten   8 
7  Nikki Landman    1-2M 
7  Lize de Winter    3 
16  Gwenn Brussee   7 
20  Julia Star    5 
22  Luuk van Rhee    6 
23  Anouk van Klaveren   6 
25  Nicolas van Binsbergen   3 
27  Vayenne Wetter   1-2M 
28  Emma Brundel    5 
28  Daan Ouwehand   6 
29  Ries de Jong    7 
29  Husna Naiemi    3 
 
We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe! 
 

 
 
 
De volgende ‘Info’ verschijnt op maandag 3 juni. 

Met vriendelijke groet, 

het team van de Julianaschool 

 

http://www.cjgcursus.nl/


Hieronder nog enkele foto’s van het damteam uit 

groep 6. Zij hebben een 10e plaats behaald bij de 

halve finale van het Nederlands kampioenschap. 

Erg goed gedaan jongens, we zijn trots op jullie! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


