
Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de Info van juli, de laatste van 

dit schooljaar. Deze keer willen we u informeren 

over de volgende zaken:   

1) Agenda & planning 
2) Bericht van de zendingscommissie 
3) Vanuit de gebedsgroep 
4) Wijzigingen formatie 
5) Tienminutengesprek 
6) Bibliotheek op school 
7) Eindfeest Circus 
8) School app  
9) Verjaardagen 

1) Agenda & planning 

 elke maandag 

- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.30 

uur tot 9.00 uur. 

 dinsdag 2 juli 

- Tienminutengesprekken rapport, zie punt 5. 

 woensdag 3 juli 

- Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen. 

- Tienminutengesprekken rapport. 

 vrijdag 5 juli 

- De ouders van de gebedsgroep komen om 8.30 

uur bij elkaar. 

 woensdag 10 juli 

- Afscheidsavond groep 8. 

 donderdag 11 juli 

- Opvoering musical voor opa`s en oma`s. 

 maandag 15 juli 

- Schoonmaakavond ouders groepen 1 t/m 4.  

 dinsdag  16 juli 

- Eindfeest Circus. 

 woensdag 17 juli 

- De kinderen maken kennis met de leerkracht 

van volgend schooljaar. 

 vrijdag 19 juli 

- Laatste ochtend school. `s Middags zijn alle 

groepen vrij, start zomervakantie. 

 

Save the date voor start schooljaar 2019-2020 

 Dinsdag 10 september 

Ouderavond school app Social Schools 

 Dinsdag 17 september 

Schoolfotograaf 

 Woensdag 25 en donderdag 26 september 

Kennismakingsgesprekken in de middag 

2) Bericht van de zendingscommissie 

In de afgelopen maand is er € 479,29 opgehaald 

voor ons zendingsproject: kinderentertainment 

voor kinderen die een ziekenhuisopname hebben 

in het LUMC. Op donderdagmiddag 18 juli gaat er 

een delegatie (enkele kinderen en 2 leerkrachten) 

van onze school naar de Studio KidzFlitz in het 

LUMC. Daar zal het geld overhandigd worden en 

mag er ook geholpen worden bij het maken van 

het programma. We hebben nog 3 maandagen te 

gaan om te sparen. Wat zou het toch fantastisch 

zijn als we met een mooi bedrag tussen de 600 en 

700 euro dit project kunnen ondersteunen en zo 

wat ‘zon’ kunnen brengen voor deze zieke 

kinderen.  

 

  
 

Aan het eind van het schooljaar nemen we 

afscheid van 2 leden van de zendingscommissie: 

Marjolein Ravensbergen en Natalie Duynisveld. Zij 

hebben allebei, op geheel eigen wijze, een enorme 

inbreng gehad in het werk van de zendings-

commissie, niets was hen teveel. We gaan hen 

ontzettend missen. Marjolein en Natalie, dank, 

heel veel dank. Na de zomervakantie wordt de 

zendingscommissie versterkt met Noeska van 

Dam (moeder van Nina en Sascha) en Patricia 
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Westdijk (moeder van Lise en Nina). Welkom! We 

zijn blij met jullie spontante reactie op onze 

oproep voor nieuwe leden. Namens de ouderraad 

zal Daniëlle van Klaveren ook deel gaan uitmaken 

van de zendingscommissie. 

 

 
Aan het eind van het schooljaar wil ik alle gulle en 

trouwe gevers en geefsters van het zendingsgeld 

heel hartelijk danken voor hun bijdrage, elke week 

maar weer. Bijzonder dat we zo kunnen laten zien 

dat wij als Christelijke School handen en voeten 

geven aan het Woord van God, ‘Hebt uw naaste 

lief als uzelf’.  

 

Namens de zendingscommissie, juf Rienkje 

3) Vanuit de gebedsgroep 

Lieve allen die betrokken zijn bij de Julianaschool,  

Wat hebben we weer een mooi, bijzonder jaar 

achter de rug. Een jaar met pieken en dalen, maar 

waar we samen doorheen zijn gelopen!  

We sluiten dit jaar bijna af en daarom komen we 

als groep ouders nog 1 keer bij elkaar: a.s. vrijdag 

5 juli om 8.30 uur in de lerarenkamer, waar we 

samen God zullen danken voor het afgelopen jaar 

en het komende schooljaar vast aan Hem op 

mogen dragen!  

Een heel gezegende vakantie allemaal! Voor de 

kinderen van groep 8: heel veel succes en zegen 

op jullie nieuwe school, maar eerst de musical 

nog! En voor de rest tot na de vakantie, dan zijn 

we er weer op de 1e vrijdag van de maand om 8.30 

uur in de lerarenkamer :)  

Veel zegen allemaal, namens de gebedsgroep. 

4) Wijzigingen formatie 

Onlangs heeft juf Esther aangegeven dat zij een 

nieuwe baan heeft gevonden en daarom zal gaan 

stoppen met haar werk op de Julianaschool. Met 

ingang van het nieuwe schooljaar gaat zij als 

docent aan de slag op het mboRijnland in Leiden. 

We vinden het heel jammer dat ze vertrekt en 

wensen haar veel succes toe op de nieuwe school. 

Voor groep 5 geldt dat de vrijdagen waarop juf 

Esther les zou gaan geven, worden overgenomen 

door meester Henk-Jan.  

Volgend schooljaar krijgen we er ook twee nieuwe 

collega’s bij: juf Janneke Haasnoot zal op 

maandag, dinsdag en woensdag om de week 

lesgeven aan groep 3. Meester Robbin van Dijk zal 

op donderdag de gymlessen verzorgen. Hieronder 

stellen zij zich aan u voor.  

Beste ouders en leerlingen,  
 
Na de zomervakantie ga ik op 
maandag, dinsdag en woensdag 
om de week op de Julianaschool 
werken als groepsleerkracht in 
groep 3. Mij is gevraagd om mijzelf 
aan jullie voor te stellen.  
Mijn naam is Janneke Haasnoot-de Best, 34 jaar en 
ik woon samen met mijn man en onze kinderen (7 
en 4 jaar) in Katwijk. In mijn vrije tijd hou ik ervan 
om gezellige activiteiten te doen met familie en 
vrienden, lees ik graag een boek, onderneem ik van 
alles met onze kinderen en ben ik met mooi weer 
veel op het Kattukse strand te vinden. Momenteel 
ben ik nog werkzaam op de Groen van 
Prinstererschool in Katwijk. Na bijna 14 jaar met 
veel plezier op deze school te hebben gewerkt, ben 
ik toe aan een nieuwe uitdaging. Na het 
sollicitatiegesprek en de proefles met nagesprek, 
heb ik te horen gekregen dat ik deze uitdaging mag 
aangaan op jullie school. Ik wens jullie alvast een 
fijne en mooie zomervakantie toe en tot ziens in 
het nieuwe schooljaar. Allemaal nieuwe gezichten 
en namen om te onthouden... maar dat komt vast 
goed ;-) Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten! 

 
Mijn naam is Robbin van Dijk. Ik ben 

23 jaar oud en woon in Rijnsburg. 

Dit schooljaar ben ik afgestudeerd 

aan de HALO, de Haagse Academie 

voor Lichamelijke Opvoeding. 

Sporten is mijn passie. Zelf ben ik de 

het afgelopen jaar actief geweest als voetballer in 

het eerste elftal van Rijnvogels en ga ik vanaf het 

volgend seizoen voetballen bij S.V. Zandvoort. 

Daarnaast vind ik het leuk om nog andere sportieve 

activiteiten te doen. Ook vind ik het erg leuk om 

kinderen te laten bewegen en te motiveren om te 

bewegen. Ik heb dan ook veel zin om de gymlessen 

op de Julianaschool te gaan geven. 



5) Tienminutengesprek 

De tekst hieronder is een herhaling van de mail die 

u op 21 juni ontvangen heeft. 

Onlangs heeft u een uitnodiging gehad voor een 

tienminutengesprek op dinsdag 2 of woensdag 3 

juli. Net als bij het startgesprek aan het begin van 

het jaar, is het de bedoeling dat u samen met uw 

kind naar school komt voor het gesprek. Het is de 

eerste keer dat we op deze manier het 

rapportgesprek zullen houden. We verwachten 

dat het waardevol zal zijn om de ontwikkeling van 

uw kind met u en hemzelf/haarzelf te bespreken. 

Na afloop zullen we met het team bespreken of we 

deze vorm de komende schooljaren wel of niet 

doorzetten. We horen ook graag hoe u en uw kind 

het gesprek ervaren hebben, dus deel na afloop 

gerust jullie mening. 

Het kan zijn dat u iets wilt bespreken met de 

leerkracht zonder de aanwezigheid van uw kind. 

Dat is natuurlijk mogelijk. In dat geval kunt u via 

inloop, telefoon of mail daarover apart contact 

opnemen met de leerkracht. 

Het is niet de bedoeling dat er broers/zussen bij 

het gesprek met de leerkracht zitten. Daarom 

kunnen broers/zussen net als bij het startgesprek 

aan het begin van het jaar in de grote hal wachten. 

Daar liggen kleurplaten en tijdschriften klaar en 

zullen enkele collega’s een oogje in het zeil 

houden. 

We vragen u om tijdig op school aanwezig te zijn. 

In de gangen zal bij elke groep een tafel klaar staan 

waarop lesmateriaal van de klas ligt wat u in kunt 

kijken tijdens het eventuele wachten. 

6) Bibliotheek op school 

Lekker lezen tijdens de vakantie 

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb  

Dankzij de VakantieBieb blijven veel kinderen in de 

zomer doorlezen. Dat is geweldig, want doorlezen 

in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐

niveau.  De VakantieBieb biedt e‐books voor  het 

hele gezin. De app is te downloaden in de App 

Store en Google Play Store en is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft 

hiervoor geen lid te zijn. Tot en met 31 augustus 

kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van 

meer dan 50 e‐books.  Om het lezen deze vakantie 

extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze 

kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun 

favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en 

waarom. Informatie over deelname en 

spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 

 
 

Leesluikjes 
 
Tijdens de vakantie kunnen kinderen uit groep  

1 t/m 4 van de basisschool iedere dag gratis een 

luikje openen met daarin een leuke verrassende 

activiteit die te maken heeft met lezen: een leuk 

leesfragment, een spelletje of een mop. Zo blijft je 

kind ook tijdens de vakantie op een speelse 

manier bezig met verhalen, letters en lezen. 

Vergelijk het met een zomerse adventskalender. 

Met deze zomerse adventskalender wordt lezen in 

de vakantie een feest. Wil je jouw kind straks geen 

enkel leesluikje laten missen? Schrijf je alvast in op 

https://www.zwijsen.nl/zomerse-

adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in , dan krijg 

je een seintje wanneer het eerste luikje open gaat. 

Bovendien maken alle inschrijvers kans op een 

boekenpakket. 

  

7) Eindfeest Circus 

Komt dat zien: Circus Juliana! Dinsdag 16 juli is het 
weer tijd voor ons eindfeest met dit jaar circus als 
thema. Hieronder staan alle afspraken voor die 
dag nog eens op een rij: 
 
 De schooldeuren gaan om 9:00 uur open, om 

9:10 uur gaan we van start. 
 Verkleed naar school komen mag, maar niet 

geschminkt a.u.b.!  

http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in
https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in


 Uw kind hoeft geen eten en drinken mee te 
nemen, alles wordt verzorgd. 

 Bij goed weer zullen de kinderen in de middag 
op het schoolplein hun circuskunsten vertonen. 
 
U bent van harte uitgenodigd 
om dit te komen bekijken. De 
voorstelling start om 14:00 uur. 
U kunt bij het hek aan de 
voorkant van het plein wachten, 
u krijgt een seintje wanneer u 
het plein op mag. 
 

 De kinderen zijn om 14:45 uur uit.  

8) School app 

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we u 

via de app van Social Schools informeren over alle 

ontwikkelingen op school. U kunt de gratis app op 

uw telefoon of tablet installeren, maar het is 

natuurlijk ook mogelijk om via internet in te loggen 

in uw eigen gebruikersomgeving.  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt 

u de gegevens om uw account te activeren. Op 

dinsdag 10 september is er een ouderavond over 

oudercommunicatie en wordt het gebruik van de 

app toegelicht. 

Waarom gaan we gebruik maken van een app? 

 Met de app heeft u alle berichten vanuit school 

overzichtelijk op een plek. Ze staan ook 

geordend op een tijdlijn zodat u de eerder 

verstuurde informatie eenvoudig terug kunt 

vinden.  

 Het is voor de leerkrachten gemakkelijker om 

foto’s en korte verslagen van schoolactiviteiten 

met u te delen. De app voldoet ook volledig aan 

de nieuwe privacywetgeving.  

 Het inschakelen van hulpouders is voor de 

leerkrachten veel eenvoudiger. Ook kunt u als 

ouder zien of er nog ouders nodig zijn of dat er 

al voldoende hulpouders zijn aangemeld. 

 De volledige jaarplanning staat in de digitale 

kalender. Wanneer u dat op prijs stelt, kunt u 

deze synchroniseren met uw eigen digitale 

agenda. 

In september ontvangt u de verdere informatie.  

 

9) Verjaardagen 

In juli en augustus zijn de onderstaande kinderen 

jarig.  

Datum  Naam    Groep 
2  Mike Klinkenberg   6 
4  Arjan Bajraktari   7 
4  Eliza Bajraktari    7 
4  Esmee van Wijk   4 
11  Bas Kelder    8 
12  Jack Star    1-2m 
13  Marit Brunekreef   1-2RD 
14  Ruben van Zuijlen   7 
16  Joris Haasnoot    7 
19  Joah Mens    3 
20  Beau van Egmond   8 
20  Ben Elshout    1-2RD 
21  Jill Vletter    1-2RD 
28  Karlijn Post    7 
29  Anders Paap    3 
30  Jill Ravensbergen   1-2RD 
31  Daniël van Gurp   5 
31  Sanne Hoek    5 
31  Job Ouwehand    3 
 
Augustus 
1  Maud de Jong    7 
1  Myrthe Pijnenburg   4 
2  Ferre Houwaard   4 
2  Kyra Klinkenberg   8 
3  Eveline Verweij   4 
3  Jeroen Verweij    4 
5  Sven de Mooij    5 
6  Bart van Egmond   1-2RD 
7  Tristan de Winter   6 
8  Floortje van Klaveren   7 
8  Kees van Klaveren   7 
10  Nina van El    6 
11  Jasmijn Vergunst   8 
14  Lucas Brundel    1-2m 
14  Milou Kuijt    1-2m 
15  Iris van der Gugten   5 
15  Bert Kuijt    1-2m 
16  Mark Righarts    8 
18  Damian van der Meij  4 
18  Kaylee Oliemans  1-2m 
19  Quinten de Winter   1-2RD 
21  Tess Ravensbergen   3 
23  Zoë van Donge    1-2RD 
23  Liz Ravensbergen   6 
26  Sem Borst    5 
26  Maxime van der Meij   8 
27  Naish Guijt    3 
27  Niek Verhart    1-2RD 



28  Lynn van Duijn    6 
29  Mirthe van Delft   6 
29  Luuk de Mooij    1-2m 
30  Remy Ravensbergen   8 
31  Chris Klinkenberg   3 
 
We wensen alle kinderen een fijne verjaardag toe! 

Fijne zomer 

Over drie weken zit het schooljaar er op. We 

hopen dat uw kind op een fijn schooljaar terug kan 

kijken en met een goed gevoel de vakantie ingaat. 

Op deze plek ook een woord van dank aan alle 

hulpouders die zich dit jaar hebben ingezet voor 

de school. Zonder deze hulp kunnen veel dingen 

niet doorgaan. Bedankt voor uw inzet! 

Maandag 2 september gaat het nieuwe schooljaar 
van start. Dan ontvangt u van ons ook de nieuwe 
Info tezamen met alle andere informatie voor het 
nieuwe schooljaar: de jaarplanning, schoolgids en 
een informatiebulletin met praktische en 
vakinhoudelijke informatie over de groep waarin 
uw kind zit. 
 
We wensen u en uw kinderen alvast een fijne 

zomer toe. 

het team van de Julianaschool 


