
 schooljaar 2019-2020

ma. 8.30 − 14.45 Elke dag: water + tussendoortje mee.
di. 8.30 − 14.45 Woensdag = 'gruitdag' (groente/fruit als tussendoortje)
wo. 8.30 − 12.15
do. 8.30 − 14.45 Ma, di, do: lunchpakket mee. Gr. 5 t/m 8 ook op vrijdag.
vr. 8.30 − 14.45 *
*  Gr. 1 t/m 4 op vrijdag om 12.00 uur uit, middag vrij Trakteren bij verjaardag / geboorte mag, hoeft niet.

3 kinderen op school € 82,50

4 kinderen op school € 108,00

NL59 RABO 0119 5507 17  tnv Ouderraad Julianaschool

onder vermelding van naam van uw kind(eren)

Bijdrage tussenschoolse opvang:

per kind per schooljaar € 50,00

NL26 RABO 0336 8125 90 tnv Julianaschool Rijnsburg

juf Janine (ma, di, do.o.) onder vermelding van naam van uw kind(eren)

Contact oudergeledingen

Medezeggenschapsraad:

medezeggenschapsraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl 

Ouderraad:

adjunct-directeur Rik Dobbinga (ma-di) ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl

directeur Henk-Jan Glasbergen (ma-do) Gebedsgroep:
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

Verkeersouders:
Zaal: Katwijkerweg 6b, tel. 071 40 82217 verkeercie@gmail.com 

gr. 7 8.30 −   9.30  (8.20 uur bij de gymzaal)

gr. 5 9.30 − 10.30

gr. 3 10.30 − 11.15 Openingstijden Bibliotheek op School

gr. 4 11.15 − 12.00 Hieronder staat welke groep op welk moment boeken

gr. 6 12.45 − 13.45 mag ruilen.

gr. 8 13.45 − 14.45  (vanaf zaal naar huis)

ma. 14:45 - 15:00 groepen 3, 5 en 7
Schoolvakanties di. 14:45 - 15:00 groepen 4, 6 en 8

herfstvakantie 21-10-'19 − 25-10-'19 wo. 12:15 - 12:30 groepen 3, 5 en 7

kerstvakantie 23-12-'19 − 03-01-'20 do. 14:45 - 15:00 groepen 4, 6 en 8

voorjaarsvakantie 24-02-'20 − 28-02-'20 vr. onder lestijd groepen 1/2 

paasvakantie 10-04-'20 − 13-04-'20

meivakantie 27-04-'20 − 08-05-'20 Op de achterkant vindt u de jaarplanning.

Tweede Pinksterdag 01-06-'20 Als er aanvullingen en/of wijzigingen zijn

Zomervakantie 17-07-'20 − 29-08-'20 dan maken we dievia Social Schools bekend.

Gym: elke donderdag. Docent: Robbin van Dijk

Directie

Leerling-

begeleiding

Intern begeleider

gr. 7

gr. 8

juf Ella (ma, di en do)

juf Dieuwertje

juf Susanne

Logopedist

Jeugdarts

juf Marian (ma.o, di.o, wo.o.)

Mw. Grijzenhout (088 3084766)

juf Leonie (di t/m do)

juf Marjolijn (di, vr)

Mw. Van Gulik (06 12 10 51 32)

Informatiekaart Julianaschool

Schooltijden

Groepsverdeling

gr. 1/2 

gr. 1/2 

juf Mariëlle

juf Roelfien (ma-di) & juf Daniëlle (wo-vr)

Ouderbijdrage:

1 kind op school € 32,00

Eten & drinken

€ 57,50

Kosten

Leerlingenzorg

gr. 4

gr. 5

gr. 6

2 kinderen op schooljuf Janneke (ma-wo) & Margareth (wo-vr)gr. 3

juf Elise (ma-di) & meester Rik (wo-vr)

juf Rienkje (ma-do) & meester Henk-Jan (vr)

juf Eva
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Jaarplanning 2019-2020
september maart

ma 2 start schooljaar ma 2 weer naar school
vr 6 hoofdluiscontrole VO gesprekken groep 8
di 10 ouderavond Social Schools wo 4 VO gesprekken groep 8
di 17 schoolfotograaf vr 6 hoofdluiscontrole
do 19 startdienst met Zandtovenaar portfolio's weer ingeleverd op school
ma 23 Week tegen het pesten
wo 25 kennismakingsgesprekken april
do 26 kennismakingsgesprekken do 2 verkeersexamen groep 7
vr 27 groepen 1-4 gaan naar het Panbos wo 8 inloopmoment 12.15 uur

do 9 paasviering
oktober vr 10 Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij
di 1 trouwdag juf Eva ma 13 Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij
wo 2 start Kinderboekenweek vr 17 Koningsspelen

ma 21 start herfstvakantie wo 22 eindtoets groep 8 (onder voorbehoud)

ma 28 weer naar school ma 27 start meivakantie 

november mei
vr 1 hoofdluiscontrole ma 11 weer naar school
wo 6 start verkeersdagen vr 15 sportdag groep 5 t/m 8
ma 18 portfolio gaat mee naar huis kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij (o.v.)
do 21 sportinstuif groep 3 en 4 ma 18 start toetsronde LVS (t/m 5 juni)
ma 25 oudergesprekken groep 3 en 8 do 21 Hemelvaartsdag: geen school
di 26 oudergesprekken groep 3 en 8 vr 22 geen school
vr 29 portfolio weer ingeleverd ma 25 kamp groep 8 (t/m wo 27)

week van de Avondvierdaagse
december

do 5 sinterklaasfeest juni

di 10 inloopmoment 14.45 uur ma 1 Tweede Pinksterdag: geen school
do 19 kerstfeest: 's avond in eigen klas wo 10 Paardenmarkt: geen school
vr 20 alle kinderen `s middags vrij, start vakantie do 11 schoolreisjes

vr 12 studiedag, alle kinderen zijn vrij
januari vr 26 portfolio gaat mee naar huis
ma 6 studiedag PCBO, alle kinderen zijn vrij di 30 rapportgesprekken
di 7 weer naar school
vr 10 hoofdluiscontrole juli
ma 13 start toetsronde LVS (t/m 31 jan.) wo 1 rapportgesprekken

wo 8 afscheidsavond groep 8
februari do 9 familievoorstelling musical
wo 5 studiedag: alle kinderen zijn vrij ma 13 schoonmaakavond groep 1-4
zo 9 themadienst di 14 eindfeest
vr 14 portfolio gaat mee naar huis vr 17 alle kinderen middags vrij, start vakantie
ma 17 rapportgesprekken (ma. 28 augustus start nieuwe schooljaar)
di 18 rapportgesprekken
vr 21 (groot)ouderochtend groepen 1/2
ma 24 start voorjaarsvakantie


