
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit het team 

De eerste schoolmaand zit erop. We zijn blij dat de nieuwe collega’s hun draai beginnen te vinden, dat 
collega’s die re-integreren vooruitgang boeken en dat er vooralsnog geen enkel teamlid positief getest 
is op het coronavirus. Wanneer we daar in de komende weken wel mee te maken krijgen, wordt u 
daar uiteraard van op de hoogte gebracht. 
Hopelijk heeft uw kind een fijne start van het schooljaar achter de rug, een en ander heeft u al kunnen 
delen met de leerkracht tijdens het kennismakingsgesprek. Eind november staat het volgende 
tienminutengesprek met u gepland. Wanneer er zich de komende tijd zaken voordoen waar u zich 
zorgen over maakt, neem dan a.u.b. contact op met de leerkracht. U hoeft niet tot november te 
wachten om opnieuw met ons in gesprek te gaan. We wensen de kinderen en u een fijne maand toe. 
 

 
 
 

maandbrief oktober 
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Bericht van juf Rienkje 
Aan de ouders van de leerlingen van de Julianaschool, 
 
In het vorig schooljaar heb ik u af en toe via de Info Maandbrief op de hoogte gehouden van mijn 
gezondheid, die de reden was voor de afwezigheid op school. In het nieuwe schooljaar ben ik 
begonnen met mijn re-integratie op school. Elke week een paar uurtjes op school en elke week een 
uurtje erbij…. Heel fijn om weer op school te zijn, collega’s, leerlingen……alleen u als ouders mis ik nog 
op school. Ja, de corona hè. Het virus maakt mijn re-integratie ook lastiger en ingewikkelder. Contacten 
met de leerlingen gaan letterlijk nog op afstand! 
Gelukkig gaat mijn gezondheid de goede kant op, ik ben blij en dankbaar dat ik sta waar ik nu sta. 
Beter worden is ook ‘lastig’ en dat betreft vooral de bijwerkingen van de chemo’s. De uren op school 
geven mij mentale, positieve energie. Dank voor al uw medeleven en ik hoop u gauw weer te 
‘ontmoeten’ op onze Julianaschool.  
 
Met een warme groet, Rienkje 

Bericht van juf Roelfien, onze Kanjercoördinator 

Het schooljaar is weer in volle gang. De meeste kinderen zullen gewend zijn in de nieuwe groep. We 
vinden het belangrijk dat elk kind op onze school zich fijn en veilig voelt op school. Dat gaat niet altijd 
vanzelf. Daarom bespreken we elk jaar in de groepen de schoolregels. Ook maken we in elke groep, 
samen met de kinderen, klassenregels. Dus geen regels van de meester of juf, maar regels van ons 
allemaal. Daar zetten we dan ook allemaal onze naam op. We doen allemaal mee. Ook de meesters 
en de juffen.  
 
Het belangrijkste is natuurlijk dat er in de regels staat hoe het 
voor iedereen fijn en veilig kan zijn op school. Ook dit 
schooljaar werken we weer met de Kanjertraining. De eerste 
periode staat vooral in het teken van kennismaken, wennen 
aan je nieuwe plek en de school- en groepsregels. In de week 
van 21 t/m 25 september hebben we als school weer 
stilgestaan bij de Week Tegen Pesten.  
Als anti-pestcoördinator ben ik in de groepen 4 t/m 8 geweest 
om over pesten te praten. Pas vanaf een jaar of 8 (groep 4) 
mogen we het pesten noemen. We hebben o.a. over de 
volgende dingen gepraat: Wat is pesten? Wat is het verschil 
tussen pesten en plagen? Hoe voelt iemand zich die gepest 
wordt? Wat kunnen we er aan doen? In alle klassen is ook de 
anti-pestbrievenbus weer aan bod gekomen.  
De allerbelangrijkste afspraak die de kinderen gehoord 
hebben is: Als pesten jou overkomt, praat er met iemand over. 
Zoek iemand die je vertrouwt: je vader, moeder, juf, meester, 
vriendje of een vriendinnetje die je kan helpen. Wanneer een 
kind dat lastig vindt, dan kan hij/zij ook een briefje met 
zijn/haar naam en groep in de brievenbus doen. Deze hangt 
tegenover groep 5 en wordt elke week op dinsdag geleegd. Ik 
ga dan met het kind in gesprek, maar ook met de kinderen die 
het gepeste kind als pester ervaart. Samen zoeken we naar 
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een oplossing en maken duidelijke afspraken. Vaak is er ook onbegrip, worden dingen van elkaar niet 
goed gezien of anders beleefd. Maar ook in zulke gevallen is praten belangrijk. Natuurlijk wordt de 
groepsleerkracht op de hoogte gehouden van de gesprekken. Als het een langdurig of ingrijpende 
aangelegenheid is, dan wordt u als ouders op de hoogte gesteld. Maandag 5 oktober krijgen alle 
nieuwe leerlingen een kaart van de anti-pestposter mee naar huis (zie hieronder). Misschien een goed 
idee om die kaart met uw kind te bespreken. Uw kind kan er vast al over vertellen. 
 
Zo hopen we dat het voor elk kind en elke leerkracht weer een heel fijn 
schooljaar wordt. Heeft u vragen, stuur dan gerust een berichtje of maak 
een afspraak.   
 
Groeten van Roelfien Feijen 
Kanjercoördinator en anti-pestcoördinator 
 
  
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek 2020, die loopt van woensdag 30 september tot en met zondag 
11 oktober, is ‘En toen?’ We gaan terug in de tijd. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te 
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen 
over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee speciale uitgaven verkrijgbaar: 

… Kinderboekenweekgeschenk 
Arend van Dam is al ruim dertig jaar auteur en won verschillende prijzen. Speciaal voor de 
Kinderboekenweek schreef hij DE DIAMANT VAN BANJARMASIN 
 

‘Op de bijrijdersstoel in de vrachtwagen van zijn vader vraagt Arend op een dag: 
‘Pa, wie zijn wij eigenlijk? Waar komen we vandaan?’ In dit boek probeert de 
schrijver zestig jaar later antwoorden te vinden op die vragen. In acht verhalen 
schrijft hij zich door de geschiedenis van Nederland heen. Het zijn verhalen over 
helden, gelukszoekers, vertrekkers en nieuwkomers. In al die verhalen vragen de 
hoofdpersonen zich af: ‘Wie ben ik? Waar wil ik zijn? Ben ik welkom?’ Soms botst 
het en wordt de vraag gesteld: ‘Wie ben jij? Ik was hier eerst!’ Ja, wie was hier 
eigenlijk het eerst?’  

 
De Diamant van Banjarmasin krijg je tijdens de Kinderboekenweek gratis bij de boekhandel bij 
aankoop van tenminste €12,50,- aan kinder- of jeugdboeken.  
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… Prentenboek van de Kinderboekenweek  
Mylo Freeman is vooral bekend van ‘Prinses Arabella’. Voor de Kinderboekenweek maakte zij het 
boek TWEELING 
 
Robbie en Roef doen het liefst alles samen, dragen altijd dezelfde kleren en 
zijn allebei gek op ridders. Ze voelen zich helemaal een tweeling! Wanneer 
ze verkleed naar school mogen komen, hoeven ze niet lang na te denken: 
zij gaan natuurlijk allebei als ridder. 
Als ze na school een zandkasteel bouwen, pakt een meisje het schepje van 
Robbie af. Roef zegt dat ze dat niet moet doen. Maar even later doet ze het 
wéér! Dan blijkt het niet één meisje te zijn, maar twee. Ze zien er precies 
hetzelfde uit. En zij beweren een ECHTE tweeling te zijn…’ 
Tijdens de Kinderboekenweek verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 7,25. 

Bericht van de leescommissie 

Winnaars leesbingo 
Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen uit groep 1 tot en met 7 (nu groep 2 tot en met 8) een 
leesbingo mee naar huis gekregen om de leerlingen (en ouders) te stimuleren zoveel mogelijk te lezen. 
Uit alle leerlingen die de leesbingo weer hebben ingeleverd (dit mocht ook als niet alle vakjes gekleurd 
waren), zijn er vier winnaars getrokken. Deze winnaars hebben een allemaal een boek cadeau 
gekregen. Gefeliciteerd Colin (2), Sofie (4), Lars(7) en Nina (8) en veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij proberen alle leerlingen (ja, ook kleuters) te stimuleren om zoveel mogelijk te lezen. We hopen dat 
u dat als ouder ook doet, want wist u dat..? 
… een vierjarige die niet voorgelezen wordt gemiddeld zo’n 1.500 woorden kent? Een vierjarige die 

wel voorgelezen wordt, kent er al gauw 3.500! 
… je kind slimmer wordt van rijmen? Rijmspelletjes, aan tafel bijvoorbeeld, zijn niet alleen leuk en 

gezellig, ze stimuleren ook de hersenontwikkeling van je kind! Natuurlijk zijn er ook talloze boeken 
‘op rijm’ te leen bij de bibliotheek.  

… kinderen die 15 minuten per dag lezen 1000 nieuwe woorden per jaar leren?  
… het regelmatig bezoeken van de bibliotheek een liefde voor lezen bij kinderen kan stimuleren? 
… je ook thuis via de website van de bieb boeken kunt reserveren? En dat je een berichtje krijgt 

wanneer ze in de bibliotheek voor je klaar staan. 
… er een gratis LuisterBieb-app is? Laat je voorlezen via je smartphone of tablet. 
… je ook e-books gratis kunt downloaden via de digitale bibliotheek?  

https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html
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… de bibliotheek 2,23 miljoen jeugdleden telt? Dit is ongeveer 64% van 
alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar. Is uw kind al lid? 

… iedereen tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek kan zijn. Is uw kind 
nog geen lid? Kijk dan snel hier.  

Betaling ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar heeft u een brief ontvangen waarin een toelichting staat op de 
betaling van de ouderbijdrage. Omdat een groot deel van de ouders de betaling nog in orde moet 
maken, is de brief nog eens als bijlage toegevoegd. De betaaltermijn loopt tot 1 november. 

Come 4 Sports 

 
 
 
 
 
 
 

Ontdek jouw talent met Sjors sportief en creatief! 
Vorige week hebben alle basisschoolleerlingen van de gemeente weer een kleurrijk boekje van Sjors 
sportief en creatief mee naar huis gekregen. In dat boekje staan allemaal sportieve en creatieve 
activiteiten om uit te proberen. Ga naar https://www.sjorssportief.nl/ om in te schrijven. Via deze 
website worden in de loop van het schooljaar ook regelmatig nieuwe Sjors activiteiten gemeld, dus 
houd de site in de gaten. 

Bericht van de zendingscommissie 

Wat hebben we met elkaar al een mooi bedrag bij elkaar gespaard voor de fiets-
sponsortocht van Hands & Feet! De teller staat op € 546,90. Wat een prachtig 
bedrag. Hartelijk dank allemaal voor uw bijdrage!  
 
Na de herfstvakantie starten we met twee doelen die gericht zijn op hulp in 
Nederland. Twee prachtige projecten! Als eerste gaan we sparen voor het 
voedselproject voor daklozen. Dit project wordt gedragen door de protestante 
gemeente Rijnsburg. “Elke woensdag trekt een enthousiaste groep mensen er op uit met een lekkere 
pan eten. Bij het Stadsbouwhuis in Leiden wordt de groep opgewacht door een trouwe groep dak- en 
thuislozen. Een warme hap en een goed gesprek, dat is waar ze voor komen. Ook voor de groep iedere 
week weer een bijzondere ervaring.” 
 
Het tweede doel waar we voor gaan sparen is de straatbarbier in Rotterdam. Sjoerd de Vries (24 jaar) 
heeft zijn baan opgezegd om op straat gratis het haar van Rotterdamse daklozen te knippen. Onder 
de naam Sjoerd de Straatbarbier heeft de Dordtenaar al honderden minderbedeelden van een fris 
kapsel voorzien. De missie van Stichting De Straatbarbier is om de afstand tussen dak- en thuislozen 
en de maatschappij te verkleinen door een simpele daad van liefde. De stichting brengt dit in praktijk 
door deze kwetsbare doelgroep kosteloos te knippen en levert zo een bijdrage aan waardigheid, hoop 
en liefde voor de medemens. Op zijn site kunt u nog meer lezen over de straatbarbier.  

https://www.bibliotheekkatwijk.nl/klantenservice/lid-worden.html
https://www.sjorssportief.nl/
https://www.destraatbarbier.nl/media/
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Ook is er nog een indrukwekkend filmpje dat u zeker even moet bekijken. ‘Hoofd voor Hoofd de wereld 
veranderen’  
Wij hebben allemaal een dak boven ons hoofd en dat missen deze dak- en thuislozen. Wij hopen een 
mooi bedrag bij elkaar te sparen, want samen zijn wij het huis van de Heer. Zoals dit in een kinderlied 
van Elly en Rikkert klinkt: 
 
De Heer bouwt ook Zijn huis 
Daar zijn wij de stenen van 
Ieder heeft z'n plekje in dat huis 
Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
 
Namens de zendingscommissie,  
juf Daniëlle  

Vanuit de gebedsgroep 

 
 
Hallo toppers, 
 
Het is weer herfst, voor sommigen de mooiste tijd van het jaar, de natuur laat haar verscheidenheid 
goed zien, het weer is elke dag anders, je weet niet wat je kan verwachten, dat kan spannend zijn, 
maar ook onzeker. Gelukkig hebben we altijd één zekerheid en dat is onze God! Op Hem mogen we 
vertrouwen, te allen tijde!  
Vrijdag 2 oktober komen we weer bij elkaar op Hendrik ter Brugghenstraat 16, vanaf 8.30 uur bent 
u welkom om langs te komen. Er staat thee en koffie klaar, we praten met elkaar en bidden deze maand 
in het bijzonder voor de kinderen van groep 1/2M. Elke maand staat er een klas centraal en daarnaast 
natuurlijk ook de school, het personeel, de ouders en alles wat er nog bij ons opkomt op dat moment.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=C2ha8V8SLNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C2ha8V8SLNs&feature=youtu.be
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Uw/jouw aanwezigheid is al genoeg, niks is verplicht, 
dus schroom niet om een keer te komen kijken!  
 
Tot ziens, 
 
De gebedsgroep  
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
06-15178072 
 
 
 
 
 
 

Jarigen van oktober 

Datum  Naam    Groep 
1   Fenna Hoek    4 
1   Sanne Mens    7 
3   Alexander van Duijn   8 
3   Jill Eekhof    7 
8   Lise van Duijn    7 
11   Gwen de Winter   6 
13   Suze Dijksterhuis   4 
14   Géan Hoek    4 
15   Carlijn van der Wiel   7 
16   Colin van Weeghel   1/2 RD 
16  Finn van Weeghel   1/2 RD 
17   Hashim Cyiza    8 
19   Brett van Egmond   8 
21   Gio Haasbroek   6 
22   Lev Corijn    8 
23   Anouk Mens   3 
25   Lily van Bemmelen  1/2 RD 
27   Jesse van der Eijkel  1/2 M 
 

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