
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start schooljaar & schoolteam 

Vandaag zijn we van start gegaan met schooljaar 2020-2021. Altijd weer een bijzonder en soms ook 
spannend moment voor kinderen, ouders en teamleden om na zo’n lange zomerperiode op te starten. 
We hebben helaas nog steeds te maken met corona maatregelen, maar dat weerhoudt ons er niet van 
om door te gaan met de schoolontwikkeling. Zo gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 aan het werk 
met een nieuwe rekenmethode, is er in de vakantie een verbouwing gerealiseerd en hanteren we vanaf 
dit schooljaar een andere cyclus voor de momenten van oudercontact. Al deze onderwerpen staan 
verderop in de maandbrief toegelicht. We gaan er met elkaar een fijn schooljaar van maken. 
 
Momenteel zijn enkele teamleden nog niet (volledig) aan het werk i.v.m. ziekte of re-integratie. De 
ouders van de betreffende groepen hebben daar persoonlijk bericht over gehad. We zijn blij dat we 
de vervanging rond hebben kunnen krijgen. Daarnaast hebben we ook een aantal nieuwe collega’s in 
dienst genomen. Vlak voor de zomervakantie lieten we u weten dat we bezig waren met de invulling 
van enkele vacatures en dat is gelukt. Zowel voor de gymlessen als voor de extra ondersteuning in de 
klassen zijn nieuwe teamleden aangesteld. Hieronder stellen zij zich aan u voor. 
 
Juf Charlotte | gymleerkracht 
Hallo! Mijn naam is Charlotte Krijgsman en vanaf volgend schooljaar ben ik de 
nieuwe gymleerkracht bij de Julianaschool. Afgelopen schooljaar heb ik na het 
afronden van de sportacademie ervaring opgedaan als docent lichamelijke 
opvoeding op een middelbare school. Ik ben zelf nog fanatiek aan het sporten 
en turn 3x in de week. Daarnaast doe ik ook aan golfsurfen, skiën en 
snowboarden. Naast gymles geven, geef ik ook les in turnen, zwemmen (ABC 
diploma) en skiën. Ik kijk er naar uit om de leerlingen van de Julianaschool met 
veel enthousiasme les te gaan geven en ik hoop dat zij het sporten net zo leuk 
ervaren als ik! 

Juf Aderieke | Onderwijsondersteuning 
Beste ouders en leerlingen,  
De zomervakantie is alweer voorbij en dat betekent dat het nieuwe schooljaar 
weer gaat beginnen! Ik hoop dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben om 
in je nieuwe groep het schooljaar door te brengen, maar dat kan natuurlijk ook 
best spannend zijn en dat hoort er helemaal bij. Voor mij is dit ook een nieuwe 
uitdaging, ik begin namelijk dit schooljaar als onderwijsassistent bij jullie op 
school. Ik zal mij eerst is even voorstellen. Mijn naam is Aderieke Hovius, ik ben 
21 jaar en ik woon in Katwijk. Ik kan enorm van de natuur genieten en dat doe 
ik dan door lekker te wandelen in de duinen of door de bossen. Hierbij vind ik 
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het ook erg leuk om de dieren die ik ondertussen tegenkom op de foto te zetten. Afgelopen schooljaar 
heb ik mijn diploma behaald en ik ben heel erg blij dat ik dit schooljaar al gelijk bij jullie kan beginnen. 
Ik heb er heel veel zin in om jullie allemaal te ontmoeten, tot snel! 
 
Meester Dimmen | Onderwijsondersteuning 
Hallo ouders en leerlingen, 
Ik ben Dimmen Breen, 24 jaar oud, getrouwd met Elise. Samen hebben we 
een zoon van 1,5. Ik ben opgegroeid in Katwijk aan Zee, maar we vonden een 
appartementje in Valkenburg en daar wonen we nu sinds 2 jaar en dat bevalt 
prima. Ik doe de PABO ik zit nu in het derde jaar van een 4-jarige 
deeltijdopleiding. Het is een vrij pittige tijd zo met studie, werk en gezin dus 
ik hou weinig vrije tijd over. Maar als we een gaatje over hebben doen we een 
’bakkie’ bij familie of vrienden of ik lees een boek. Na de middelbare school 
wist ik niet goed wat ik wilde, uiteindelijk koos ik voor ‘Internationale Handel’ 
een mbo-opleiding in Haarlem. Nadat ik die had afgerond heb ik eerst een jaar gewerkt op de veiling 
in Rijnsburg. Na dat jaar werd ik aangenomen bij een bedrijf waar ik eerder al een keer stage had 
gelopen. Ik werd aangenomen om vertegenwoordiger te worden, maar uiteindelijk belandde ik op de 
exportafdeling. Daar heb ik met veel plezier 3 jaar gewerkt om vervolgens op de Oranjeschool in 
Katwijk terecht te komen waar ik afgelopen jaar ook met veel plezier voor de klas heb gestaan.  
Ik heb zin om aan de slag te gaan op de Julianaschool en kijk er naar uit jullie te ontmoeten! Het is de 
bedoeling dat ik onderwijsondersteunende taken ga uitvoeren, hoe dat precies zijn invulling gaat 
krijgen wordt in de komende weken duidelijk. 

Pluspunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit schooljaar gaan we vanaf groep 3 aan het werk met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt. We 
hebben voor deze methode gekozen, omdat er tijdens de lessen veel aandacht wordt besteed aan het 
rekenproces. Een goed antwoord is natuurlijk belangrijk, maar het is minstens zo belangrijk dat je 
begrijpt hoe je aan dat antwoord komt. De opzet van de lessen is erop gericht dat het begrijpen van 
het rekenproces centraal staat. Daarnaast wordt er veel oefentijd besteed aan automatiseren: het snel 
en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen. Dit automatiseren is een belangrijk onderdeel van 
rekenen, maar het uiteindelijke doel van ons rekenonderwijs is functionele gecijferdheid. Het gaat er 
immers om dat de leerlingen hun rekenkennis kunnen toepassen in allerlei dagelijkse situaties en dat 
ook begrijpen. Welke som past bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent 
het antwoord? Met Pluspunt leren de kinderen zichzelf deze vragen te stellen en kritisch naar hun 
eigen werk te kijken.  
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Een ander sterk punt van de methode is dat de moeilijkheidsgraad 
van de sommen wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen. 
Dit is mogelijk doordat we vanaf groep 5 de lessen digitaal 
verwerken. De software houdt precies bij welke doelen een 
leerling wel/niet beheerst en de moeilijkheid van de opdrachten 
wordt afgestemd op het niveau van de leerling. Overigens maken 
de leerlingen nog steeds gebruik van een rekenschrift waarin ze 
hun berekening opschrijven, zodat de leerlingen en leerkrachten 
nog steeds goed in beeld hebben hoe de som wordt uitgerekend. 
 
In groep 3 en 4 verwerken we de rekenlessen niet op de computer, maar in papieren werkschriften. 
We hebben daarvoor gekozen, omdat het aanleren van de basisstrategieën in de eerste jaren het beste 
op papier geoefend kan gebeuren.  

Oudercontact 

Alle nieuwe ouders hebben vorige week hun persoonlijke inloggegevens ontvangen van zowel Social 
Schools als het ParnasSys Ouderportaal. Het is belangrijk dat we u kunnen bereiken op het moment 
dat er wat gebeurt. Zorg er a.u.b. voor dat de contactgegevens van uzelf en eventuele noodnummers 
op de juiste manier in ons systeem staan. Eventuele wijzigingen kunt u zelf doorvoeren in het 
Ouderportaal. Wanneer u de inloggegevens daarvan bent kwijtgeraakt, kunt u de directie vragen om 
de die opnieuw te versturen. 

Aan het einde van vorig schooljaar hebben we u laten weten 
dat we de momenten waarop we met u in gesprek gaan, 
hebben aangepast. De nieuwe contactmomenten tussen 
ouders en school staan aangegeven in het onderstaande 
schema. Een aantal weken van voorafgaand aan het gesprek 
ontvangt u een digitale uitnodiging via Social Schools. 

 

september 

Groep 1  Ouders hebben na de eerste twee schoolweken van hun kind een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Dit gesprek is zonder hun kind.  

Groep 2 t/m 8 Ouders hebben samen met hun kind een kennismakingsgesprek met de leerkracht. 
Gesprekken vinden in de middag plaats. 

november 

Groep 1 t/m 7 

Ouders hebben een tienminutengesprek met de leerkracht. Dit gesprek is zonder 
hun kind en vindt in de avond plaats. Er wordt nog geen rapport opgesteld; 
onderwerpen van gesprek zijn het welbevinden en het schoolwerk van de eerste 
periode. 

Groep 8 
Met de ouders van groep 8 wordt behalve het bovenstaande, ook het voorlopig 
advies voor het voortgezet onderwijs besproken.  
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februari / maart 

Groep 1 t/m 7 
Uw kind krijgt zijn/haar rapport mee naar huis. U heeft vervolgens een gesprek met 
de leerkracht over het rapport en de uitslag van het leerlingvolgsysteem. Dit 
gesprek is zonder uw kind en vindt in de avond plaats. 

Groep 8 
Leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis. Er wordt een afrondend gesprek voor 
het voortgezet onderwijs gehouden waarbij ouders én hun kind aanwezig zijn. 

juni 

Groep 1 t/m 7 

Uw kind krijgt zijn/haar rapport mee naar huis. Er vindt eventueel nog een gesprek 
plaats. De leerkracht neemt het initiatief om een gespreksafspraak te maken met 
ouders. Wanneer u geen uitnodiging ontvangt, maar er volgens u wel aanleiding is 
om in gesprek te gaan, dan kunt u contact opnemen. De aanwezigheid van uw kind 
bij het gesprek wordt overlegd. 

 

Voor alle gesprekken geldt dat er natuurlijk ook gelegenheid is om uw vragen te stellen. Wanneer de 
tijd niet toereikend is, wordt er in overleg een vervolgafspraak gemaakt. 
 
Oudercontact & corona 
We hebben op dit moment nog steeds te maken met restricties vanwege het coronavirus. Binnenkort 
wordt in overleg met het team en bestuur besloten of we toch ouders op school uitnodigen voor het 
geplande kennismakingsgesprek, uiteraard rekening houdend met de vastgestelde richtlijnen. We 
sturen u daarover zo snel mogelijk een apart bericht.  

Verbouwing 

In de zomervakantie is er verbouwd in school. In het brede 
gedeelte van de gang bij groep 5 en 6 is een aparte 
werkruimte gemaakt. In deze kamer kan een groepje 
kinderen rustig samenwerken aan een opdracht. Ook is 
het voor de ondersteuners een fijne plek om leerlingen te 
begeleiden; de kinderen kunnen er zich veel beter 
concentreren dan op de gang waar regelmatig mensen 
langslopen. Het aangrenzende computerlokaal was niet 
meer nodig, omdat de leerlingen gebruik maken van 
Chromebooks in de eigen klas. Het lokaal heeft daarom 
een nieuwe bestemming gekregen. Het is nu een BSO-
ruimte voor de kinderen van 8-12 jaar.  

 
Aan de andere kant van school, op de plek waar eerst de BSO-
ruimte was, is nu een peuterspeelzaal gevestigd. In de voormalige 
berging voor het kleutermateriaal is een aankleedruimte gemaakt 
en zijn peuterwc’s geplaatst. De peuteropvang wordt verzorgd 
door Smallsteps. Na schooltijd wordt het lokaal gebruikt voor 
naschoolse opvang voor kinderen tot 8 jaar. Meer informatie over 
het aanbod van Smallstepts kunt u vinden op hun website. 
 

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/rijnsburg-de-poel#gref
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Controle hoofdluis 

Als ouder controleert u regelmatig of uw kind hoofdluis heeft. Op school zijn we gewend om na een 
vakantie een extra controle te houden. Een aantal ouders kijkt alle kinderen dan nog eens na. Deze 
controle wordt door de ouderraad gecoördineerd. Zo zorgen we er met elkaar voor dat hoofdluis snel 
ontdekt wordt en proberen we te voorkomen dat meerdere kinderen er last van krijgen. Momenteel 
komen er nog geen ouders in school voor het uitvoeren van deze controle. Wanneer u bij uw kind 
hoofdluis ontdekt, wilt u dat dan doorgeven aan school? Wij sturen dan alle ouders een bericht met 
de vraag om de haren van hun kind goed na te kijken. 
 
Wat te doen bij hoofdluis? 
Als uw kind hoofdluis of neten heeft, moet u twee weken lang elke dag het haar van uw kind kammen. 
Hier zijn speciale luizenkammen voor te krijgen. Bij de drogist of apotheek is ook speciale shampoo 
verkrijgbaar om de haren te wassen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van het RIVM.  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 15 september komt de schoolfotograaf langs. Er zullen groepsfoto’s, 
portretten en gezinsfoto’s worden gemaakt. Binnenkort krijgt u hierover een apart 
bericht waarin o.a. aangegeven wordt welke achtergrond er gebruikt zal worden. 
Ook over het maken van foto’s met broertjes/zusjes die nog niet op school zitten zal 
duidelijkheid gegeven worden in dat bericht.  

Bericht van de zendingscommissie 

Een van de dingen waarmee we willen uitdragen dat we een christelijke school zijn, is het steunen van 
goede doelen. In elke klas staat een spaarpotje waar de kinderen op maandagen een bijdrage in mogen 
doen. In de maandbrief houden we u op de hoogte van de acties die we houden en de goede doelen 
waar wij voor sparen. Ook is er in de gang een “Zendingsprikbord” waarop informatie te vinden is over 
de projecten die wij steunen.  
Aan het begin van het schooljaar sparen we altijd voor ons adoptiekind Joseph Charumbira die in 
Zimbabwe woont. Onder andere dankzij onze bijdrage kan Joseph naar school en zodoende bouwen 
aan een mooie toekomst. Iedere maand is er een groep aan de beurt die een brief schrijft of tekeningen 
maakt voor Joseph. We krijgen soms ook post terug van Joseph, waardoor een zendingsdoel echt gaat 
leven bij de kinderen! 
 

Binnenkort vergadert de zendingscommissie over de acties voor 
komend schooljaar. Mocht u een idee hebben voor een mooi nieuw 
doel voor ons zendingsgeld, dan horen wij dat heel graag. Het mag 
een project in het binnenland of in het buitenland zijn. Geeft u dit dan 
door aan één van de leden van de zendingscommissie.  
We hopen dat het dit jaar nog mogelijk wordt om een sponsorloop te 
gaan doen voor de doelen Tour for Life en Alpe d’HuZes. We houden 
u op de hoogte! 

 
Met vriendelijke groet, 
Noeska van Dam (moeder van Nina gr. 8 en Sascha gr. 6), Patricia Westdijk (moeder van Lise gr. 7 en 
Nina gr. 8), Daniëlle van Klaveren (moeder van Rosalie gr. 6), juf Ella, juf Rienkje en juf Daniëlle. 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hoofdluis#besmetting
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Vanuit de gebedsgroep 

 
JAAAA!! 
We zijn er weer, de scholen zijn weer begonnen en we hebben er weer zin in! 
Omdat we als ouders nog niet in de school mogen komen, verplaatsen we de bidstond naar mijn 
huiskamer. De dag en tijd blijft hetzelfde: elke eerste vrijdag van de maand (mits het in de vakantie 
valt, dan de eerste vrijdag daarna). Zodra u uw kind(eren) naar school hebt gebracht, bent u welkom 
op Hendrik ter Brugghenstraat 16 in Rijnsburg. 
  
Wilt u in de groepsapp om op de hoogte te blijven en aan te melden, stuur dan een mail naar: 
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl 
 
Een gezegende week en hopelijk tot ziens! 
 
Gebedsgroep Julianaschool 
Vrijdag 4 september 2020, vanaf 8.30 uur 
Hendrik ter Brugghenstraat 16, Rijnsburg 

 

Jarigen van september 

Datum  Naam    Groep 
1   Devi van den Eijkel   5 
1   Joris van Zuijlen   7 
3   Bart van der Gugten   4 
3   Jill Landman    1/2 M 
4   Sebas Hogewoning   8 
6   Blanka Lisiak   3 
8   Viviënne Meijer  4 
10   Lionel van Duivenvoorde 6 
13   Julien van Iterson  8 
14   Luc Vletter    5 
15   Cas Heemskerk   7 
15   Peter Ouwehand  1/2 RD 
16   Alexia Tegelaar  5 
17   Sven de Jong   3 
18   Sofie de Rooij   4 
19   Alexis Kroese   5 
23   Femm Kellner    3 
28   Mette van Ieperen   7 
30  Jamie-Lee Oliemans   7  
 
 

Deze leerlingen zijn jarig in september. 
We wensen hen alvast een heel fijne 
verjaardag toe! 
 

mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

