juli | schooljaar 2017-2018

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) Nieuwe collega
4) Lezen in de vakantie
5) Kids Club
6) Afscheid groep 8
7) Eindfeest
8) Vooruitblik naar volgend schooljaar
9) Kennismaking 2018-2019
10) Verjaardagen
11) Tot slot

1) Agenda & planning
 elke maandag
- Inloopspreekuur Jeugd en Gezinsteam van 8.20
uur tot 8.50 uur.
 woensdag 4 juli
Afscheidsavond van groep 8.
 donderdag 5 juli
Opvoering musical voor andere familie en
bekenden.
 vrijdag 6 juli
- De ouders van de gebedsgroep komen om 8.30
uur bij elkaar.
 maandag 9 juli
- Schoonmaakavond ouders groepen 1 t/m 4.
 dinsdag 10 juli
- Eindfeest. Zie punt 7.
 woensdag 11 juli
- De kinderen maken kennis met de leerkracht
van volgend schooljaar.
 vrijdag 13 juli
- Laatste ochtend school. `s Middags zijn alle
groepen vrij, start zomervakantie.

2) Bericht van de zendingscommissie
Ook wat ‘de zending’ betreft ronden we het
schooljaar 2017-2018 af. We doen dit met een
diepe buiging naar allen die zo trouw elke
maandag eraan gedacht hebben om zendingsgeld
mee te nemen/geven naar school. Heel veel dank
voor uw betrokkenheid. In het afgelopen jaar
hebben we ‘gespaard’ voor: ons sponsorkind
Joseph in Zimbabwe, het dierendagproject My
Dogs Foundation, de slachtoffers van de
natuurramp op Sint-Maarten, Make a Wish,
Muskathlon en Labourward.
Het geld voor Labourward zal tijdens het eindfeest
op 10 juli overhandigd worden aan een
vertegenwoordiger van deze stichting. We
hebben nu het prachtige bedrag van €838,77
gespaard, hopelijk lukt het ons om met de laatste
2 maandagen tot een bedrag van € 1000,- te
komen. Naast het geld zijn er ook veel babyspullen en kinderkleding ingezameld. Heel, heel
veel dank hiervoor.
Ons vorige ‘doel’ was het sponsoren van de
Muskathlon van Williene ten Hove. Zij heeft die
inmiddels ‘gedaan’ en schrijft ons het volgende:
Het is nu drie weken geleden dat ik terugkwam uit
de Filipijnen. Het was een bijzondere prachtige
reis. We mochten het project van Compassion
bezoeken, de kinderen, de gezinnen, de
medewerkers. We hebben veel gezien, gehoord en
gedaan. Er was veel armoede te zien maar
tegelijkertijd ook zoveel liefde voor elkaar en voor
God. Dit heeft mij erg geraakt. Wie is er nu arm,
denk je dan weleens. Nu thuis is het weer
terugkijken op wat gebeurd is en vooruitkijken wat
ik hier mee ga doen.

We spelen in dezelfde zon,
met een blos op ons gezicht,
de stralen en de warmte
komen van datzelfde licht.
We ademen dezelfde lucht,
zien ook sterren in de nacht,
die schijnen hier en flonk’ren daar.
Wat is dat mooi bedacht.

De tekeningen waren een groot succes. Op het
project heb ik ze bekeken met de Filipijnse
kinderen. Er waren veel ‘ohs’ en ‘ahs’, ze vonden
het heel erg leuk en mooi. Ze vonden het ook heel
bijzonder om hun eigen vlag op de tekeningen te
zien, dat kon je echt aan ze merken.
Ook de Nederlandse dingen waren erg leuk. We
hadden stroopwafels meegenomen en ze vonden
het ook erg leuk om dat terug te zien op de
tekeningen. De stapel mocht ik aan pastor Edwin
geven. Hij zorgt voor een eerlijke verdeling, dus ik
weet zeker dat de tekeningen een prachtige plek
hebben gekregen!

Maar toch gaat het niet eerlijk toe:
jij hebt weinig, ik heb veel.
Dus kijk ik wat ik heb voor jou,
zodat ik daarvan deel.
Ik geef je zo een beetje zon,
warme stralen licht van mij.
Misschien maakt dat jou, ver van hier,
een klein beetje blij.
Want we spelen in dezelfde zon,
kijken naar hetzelfde licht.
Daarom gun ik jou en iedereen
de zon op zijn gezicht.
Namens de zendingscommissie, juf Rienkje.

3) Nieuwe collega
In de vorige Info heeft u gelezen dat we bezig
waren met de aanstelling van een nieuwe collega.
Dat proces is inmiddels afgerond en we kunnen u
laten weten dat Marjolijn Kuijt volgend jaar ons
team komt versterken. Zij zal op dinsdag en vrijdag
lesgeven aan kleine groepen leerlingen die
ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Ook zal
ze ingezet worden om een klas over te nemen,
zodat de groepsleerkracht andere taken kan
uitvoeren. Hieronder introduceert Marjolijn zich
verder aan u.
Beste ouders en leerlingen,
Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor jullie inzet!
Het geld komt echt goed terecht en kinderen
worden er echt meegeholpen! Een lieve groet voor
jullie allemaal!
Williene ten Hove
Bijzonder om zo, als Julianaschool, een bijdrage
te kunnen leveren aan het geluk van grote en
kleine kinderen ergens in de wereld die niet in
zo’n bevoorrechte positie wonen en leven als wij.
In dit lied wordt het zo mooi verwoord:

In het nieuwe schooljaar mag ik
het team van de Julianaschool
komen versterken. Hierbij wil ik
mijzelf even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Marjolijn Kuijt, ik
ben 39 jaar en woon in Katwijk. Ik
ben getrouwd en heb drie
kinderen (10, 8 en 6 jaar oud). Ik houd van
wandelen, gitaar spelen, (een beetje) piano spelen
en zingen. Inmiddels ben ik al 13 jaar werkzaam in
het basisonderwijs, waarbij ik jaren als

groepsleerkracht heb gewerkt en ook een aantal
jaren heb mogen werken als remedial teacher.
Allebei
ontzettend
leuk!
Deze
twee
werkzaamheden mag ik als nieuw teamlid op de
Julianaschool gaan combineren. Iets waar ik heel
veel zin in heb! Ik kijk ernaar uit jullie te
ontmoeten.

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.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw
kinderen als uzelf genieten van meer dan 60
e‐books.

Voor nu wens ik jullie een hele fijne vakantie en tot
ziens in het nieuwe schooljaar!

Winactie
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.

Met vriendelijke groeten,
Marjolijn Kuijt

4) Lezen in de vakantie
Nog even en de zomervakantie gaat weer van
start. Iedereen kijkt hier natuurlijk enorm naar uit.
Het is voor de leerlingen goed om even een aantal
weken afstand te nemen van al het schoolwerk.
Toch willen we ze een ‘huiswerkopdracht’ mee
geven: blijf lekker veel lezen! Leerlingen die zes
weken lang niet lezen, hebben daar veel hinder
van aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Gelukkig zijn er de Leesluikjes en de VakantieBieb.

Leesluikjes
Op www.zwijsen.nl/zomerlezen staan allerlei
leesactiviteiten onder de naam ‘leesluikjes’. Elke
vakantiedag kunnen kinderen hier een luikje
openen met daarin een verrassende activiteit:
bijvoorbeeld een spelletje, of een lees- en
luisterfragment. Een zomerse adventkalender dus,
waarmee kinderen op een speelse manier met
lezen bezig zijn. U kunt uw kind aanmelden op
zwijsen.nl/zomerlezen. Dan krijgt u een seintje als
het eerste luikjes geopend mag worden.

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.

5) Kids Club
Met ingang van volgend schooljaar gaan we over
op het continurooster en zijn de kinderen om
14:45 uur uit. Het is mogelijk om uw kind tot 15:30
uur te laten opvangen door De Speelbrug. In die
drie kwartier bieden zij namelijk de zogenaamde
Kids Club aan:
 Opvang van 14:45 uur tot 15:30 uur.
 Kost € 3,- (vaste dag) of € 4,- (incidenteel).
 Aanbod wordt alleen aanstaand schooljaar
verzorgd. Vanaf 2019 - 2020 dient er vanaf
14:45 reguliere NSO afgenomen te worden.
 De kosten van de Kids Club komen niet in
aanmerking voor belastingteruggaaf (NSO wel).
De Speelbrug wil graag voor de zomervakantie
plannen maken voor de invulling en bemensing
van de Kids Club. Daarom aan u het verzoek om
aan school door te geven of u gebruik zou willen
maken van dit aanbod. U kunt een mail sturen met
de naam van uw kind(eren) en de eventuele vaste
dagen > info@julianaschool.pcborijnsburg.nl

6) Afscheid van groep 8
Aanstaande woensdagavond is de afscheidsavond
van groep 8. Na heel veel jaar wordt de
vertrouwde basisschool ingewisseld voor een
nieuw avontuur. Volgens ons zijn ze wel klaar voor
deze nieuwe stap en wensen hen ook via deze
nieuwsbrief heel veel succes op de nieuwe school.
Natuurlijk wordt er ook dit jaar weer een musical
opgevoerd die de leerlingen samen met juf Elise
bedacht en uitgewerkt hebben: Expeditie
Julianason, we zijn benieuwd!

Naast de opvoering voor de (groot) ouders zullen
ook de leerlingen van school van de musical
mogen genieten:
 2 juli
liedjesfestival voor groep 1-2
 3 juli
opvoering voor groep 3 t/m 7
 4 juli
afscheidsavond voor ouders
 5 juli
opvoering voor opa, oma, e.d.

7) Eindfeest
Zeg het met muziek! Dat is het thema van het
eindfeest dat we op dinsdag 10 juli zullen vieren.
Hieronder staan nog eens de afspraken voor die
dag op een rij:
 De kinderen zijn om 9:00 uur aanwezig op
school.
 Verkleed naar school komen mag.
 In de ochtend gaan we de wijk in voor een
vossenjacht. Denkt u eraan om uw kind in te
smeren wanneer het mooi weer is?
 Uw kind hoeft geen eten en drinken mee, daar
wordt voor gezorgd.
 In de middag bekijken de kinderen een
voorstelling in school.
 De kinderen zijn om 14:30 uur uit.
We kijken uit naar een gezellige dag!

waarbij ze meer spelenderwijs kunnen leren. Deze
aanpak zijn ze gewend vanuit de kleuterklas. Door
in de middagen thematisch te werken, ontstaat
een soepele overgang van groep 2 naar groep 3.
Leerlingenraad
De groepen 5 t/m 8 vaardigen elk twee leerlingen
af naar de leerlingenraad. Deze raad overlegt
enkele keren per jaar met de directie over de
zaken die onder de leerlingen leven. Op deze
manier krijgen de leerlingen meer mogelijkheden
om ideeën in te brengen en worden ze meer
eigenaar van ‘hun’ school. Zodra de samenstelling
bekend is, zullen we de raad aan u presenteren.
Wereldoriëntatie
Momenteel is het zo dat de vakken voor
wereldoriëntatie los van elkaar gegeven worden.
Vanaf volgend schooljaar zullen de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek
geïntegreerd worden voor groep 5 t/m 8. Van
vakantie tot vakantie werken de leerlingen aan
een bepaald thema waarbij alle vakken aan bod
komen. Ook is er bij deze aanpak meer
gelegenheid voor onderzoekend, ontdekkend en
ontwerpend leren. De leerlingen krijgen de ruimte
om te werken met eigen onderzoeksvragen,
passend bij hun interesses, om zo hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Als u meer wilt
weten, kunt filmpje van Blink Wereld bekijken.

9) Kennismaking 2018-2019
In de derde schoolweek houden we net als dit jaar
kennismakingsgesprekken. Dit is een gesprek
tussen de leerkracht, uw kind en uzelf. Deze
gesprekken duren tien minuten en zullen
plaatsvinden in de middag. De data voor deze
gespreksronde zijn:
woensdag 12 sept.
donderdag 13 sept.

8) Vooruitblik volgend schooljaar
De overgang naar het continurooster is een grote
organisatorische verandering volgend schooljaar.
Het zal voor leerlingen, leerkrachten en uzelf best
even wennen worden. Ook op andere gebieden
zullen er enkele zaken veranderen:
Spelend leren in groep 3
De invulling van de middagen in groep 3 zal iets
veranderd worden. De kinderen zullen aan de
hand van een thema aan opdrachten werken,

tussen 13:00 en 16:00 u.
tussen 15:00 en 18:00 u.

Ons administratiesysteem kan vanaf begin
augustus een gespreksrooster maken. U ontvangt
dan per mail de uitnodiging met de precieze dag
en tijd van uw gesprek. We willen u vragen om wel
alvast rekening te houden met deze dagen.
Het gesprek zal gevoerd worden aan de hand van
een kennismakingsformulier. Dit formulier krijgt
uw kind in de eerste schoolweek mee naar huis,
zodat u het gesprek samen met uw zoon of
dochter kunt voorbereiden.

10) Verjaardagen
De jarigen van juli:
Datum
2
4
4
4
11
11
12
13
14
14
15
16
17
17
19
20
20
22
28
29
31
31
31

Naam
Mike Klinkenberg
Arjan Bajraktari
Eliza Bajraktari
Esmee van Wijk
Lieke Heemskerk
Bas Kelder
Jack Star
Peter van Delft
Jason Ravensbergen
Ruben van Zuijlen
Mike van Duijn
Joris Haasnoot
Cas Francken
Sjacco Freke
Joah Mens
Beau van Egmond
Nikki van den Oever
Senna van den Eijkel
Karlijn Post
Anders Paap
Daniël van Gurp
Sanne Hoek
Job Ouwehand

Groep
5
6
6
3
8
7
1-2M
8
8
6
8
6
8
8
1-2M
7
8
8
6
1-2R&D
4
4
1-2R&D

De jarigen van augustus:
Datum
1
1
2
2
2
3
3
5
6
7
8
8
10
11
14
14
15
16
18
18
20
21
23

Naam
Maud de Jong
Myrthe Pijnenburg
Ferre Houwaard
Kyra Klinkenberg
Elize Torn
Eveline Verweij
Jeroen Verweij
Sven de Mooij
Bart van Egmond
Tristan de Winter
Floortje van Klaveren
Kees van Klaveren
Nina van El
Jasmijn Vergunst
Lucas Brundel
Milou Kuijt
Iris van der Gugten
Mark Righarts
Damian van der Meij
Kaylee Oliemans
Frank Beijer
Tess Ravensbergen
Zoë van Donge

Groep
6
3
3
7
4
3
3
4
1-2R&D
5
6
6
5
7
1-2M
1-2M
4
7
3
1-2M
8
1-2R&D
1-2R&D

23
24
26
26
27
28
29
29
30
31

Liz Ravensbergen
Bauke van Tilburg
Sem Borst
Maxime van der Meij
Naish Guijt
Lynn van Duijn
Mirthe van Delft
Luuk de Mooij
Remy Ravensbergen
Chris Klinkenberg

5
8
4
7
1-2M
5
5
1-2M
7
1-2M

We wensen hen allemaal een fijne verjaardag!

11) Tot slot
Over twee weken zit het schooljaar er alweer op.
We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u
in ons heeft gesteld. Hopelijk kan uw kind op een
fijn schooljaar terugkijken.
In augustus ontvangt u van ons de gebruikelijke
informatie: de schoolgids, de jaarkalender met de
planning voor het nieuwe schooljaar en een
informatiebulletin met daarin praktische en
vakinhoudelijke informatie over de groep waarin
uw kind zit.
We wensen u alvast een fijne zomer toe.
het team van de Julianaschool

