
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coronamaatregelen 

Zoals het er nu naar uitziet zal de gedeeltelijke lockdown helaas nog wel een tijd aangehouden moeten worden. 
Een lastige tijd, die in veel gezinnen spanning, verveling en zorgen teweegbrengt. Uit een peiling van het 
Jeugdjournaal blijkt dat een grote groep kinderen zich zorgen maakt over het virus. Uiteraard besteden we in 
de klassen regelmatig aandacht aan de situatie, zodat de kinderen hun verhaal kwijt kunnen en hun vragen 
kunnen stellen. Gisteren zond het Jeugdjournaal een special uit over corona, geschikt voor de hogere groepen. 
Wellicht vormt dat een mooi aanknopingspunt om met uw kind in gesprek te gaan over corona.  
 
Morgenavond volgt een nieuw persmoment over de maatregelen van het kabinet. We gaan er vanuit dat de 
basisscholen voorlopig gewoon open mogen blijven. Daar zijn we heel blij mee en doen als team ons uiterste 
best om te voorkomen dat er besmettingen optreden. Tot nu toe is de lesuitval minimaal geweest en we willen 
dat graag zo houden. Het is ook heel fijn dat we op uw medewerking kunnen rekenen; wilt u ook de komende 
periode goed op de afspraken blijven letten? De onderstaande zaken verdienen daarbij extra aandacht: 
 

▪ Wanneer u twijfelt of uw kind wel/niet naar school mag komen, neemt u dan contact met ons op. 
▪ Ook wanneer grootouders positief testen en uw kind langere tijd bij hen in de buurt is geweest, is een 

periode van quarantaine nodig. Houdt u daarbij a.u.b. strikt aan de adviezen van de GGD. 
▪ Het is niet toegestaan om zomaar de school binnen te komen, dat kan alleen wanneer u door ons 

uitgenodigd wordt voor een gesprek of door ons gevraagd wordt uw taak als hulpouder uit te voeren. 
Wanneer u zelf een reden heeft om in gesprek te gaan, dan kunt u ons bellen en een afspraak maken. 

▪ Wilt u bij het ophalen van uw kind niet bij het hek gaan staan? Zoek een plekje op het plein en houd de 
route van de in- en uitgang vrij zodat iedereen elkaar op ruime afstand kan passeren.  
 

Hopelijk lukt het ons met elkaar om het virus zoveel mogelijk op afstand te houden. Sterkte ermee! 

Oudergesprekken eind november 

Op maandag 23 en dinsdag 24 november staan de tienminutengesprekken met ouders 
gepland.  Er wordt nog geen rapport opgesteld, maar de leerkracht zal u wel bijpraten 
over de bevindingen van de eerste schoolweken. Ook vullen de leerlingen van groep 5 
t/m 8 de komende weken een vragenlijst in over veiligheid en welbevinden. Wellicht 
komen daaruit zaken naar voren die de moeite waard zijn om met u te bespreken. Het 
gaat dus om een oudergesprek: uw kind is er deze keer niet bij aanwezig.  
 
Bij het kennismakingsgesprek eerder dit jaar werd u uitgenodigd om op school langs te komen. Inmiddels 
hebben we als school te maken met een aangescherpt protocol waarin dringend wordt geadviseerd om de 
gesprekken telefonisch/online te houden. We volgen dit advies en zullen u dus uitnodigen voor het maken van 
een (video)belafspraak. De ouders van groep 8 worden wel op school uitgenodigd, omdat de leerkracht met 
hen over de voorlopige advisering voor het voortgezet onderwijs wil praten; een onderwerp dat we liever niet 
telefonisch afhandelen. Later deze week ontvangt u via Social Schools de link naar de gesprekkenplanner. 

maandbrief november 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2354834-de-speciale-uitzending-van-het-nos-jeugdjournaal-over-corona.html
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Bericht van de leescommissie 

Wist u dat een op de vier kinderen moeite heeft met lezen? Dit is voor een kind vaak lastig, want lezen is een 
belangrijke voorwaarde voor het leren op school. Veel ouders willen hun kind graag helpen bij het leerproces. 
Het makkelijk lezen plein (MLP) kan u hierbij helpen. 
De website www.makkelijklezenplein.nl is voor iedereen die kinderen met leesproblemen begeleidt, zoals 
ouders, leerkrachten en bibliothecarissen. Hier zijn heel veel leestips, oefentips en links naar sites rond 
leesproblemen te vinden. 
 
Bibliotheek 
Een Makkelijk Lezen Plein is in twee vestigingen van Bibliotheek Katwijk te vinden. 
In de Hoofdbibliotheek en de bibliotheek Hoornes/ Rijnsoever staat een kast met 
boeken en dvd’s speciaal voor kinderen die meer moeite hebben met lezen. Alle 
leuke, mooie en spannende makkelijk te lezen boeken staan hier bij elkaar. Van 
informatieve boeken tot strips. Ook luisterboeken en dvd’s vind je hier. Speciaal 
voor alle kinderen die niet zo van lezen houden of het lastig vinden.  
 

Tip 25 
Elk jaar verschijnt de Tip 25 Makkelijk Lezen, een verzameling titels die 
aantrekkelijk is voor kinderen die niet zo graag uit zichzelf een boek 
pakken. De lijst bevat o.a. boeken met weetjes, graphic novels, 
moppenboeken en informatieve boeken die geschikt zijn voor de leeftijd 
7 t/m 12 jaar. De titels zijn toegankelijk en uitnodigend en recent 
uitgebracht. U vindt de lijst op de website www.makkelijklezenplein.nl. 

Leerlingenraad 

Vandaag is de eerste vergadering van de leerlingenraad gehouden. De leerlingenraad is een groep leerlingen 
uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De ‘raadsleden’ zijn als vertegenwoordiger gekozen door hun eigen klasgenoten en 
overleggen vijf keer per jaar namens hun klas met de directie. De kinderen bepalen zelf welke zaken er 
besproken worden. Eigenlijk kunnen alle dingen besproken worden die te maken hebben met de school als fijne 
leer- en speelomgeving. De raad is enthousiast van start gegaan en heeft al allerlei concrete ideeën voor het 
schoolplein, speelmateriaal en zelf uitzoeken van verjaardagskaarten. Wordt vervolgd. 
 
 
De raadsleden voor het schooljaar 2020-2021 zijn:  
 
Naish Guijt en Matthijs de Boer (groep 5)  
Boaz Hogewoning en Rosalie van Klaveren (groep 6)  
Britt van den Oever en Kevin Kruijt (groep 7)  
Anouk van Klaveren en Mike Klinkenberg (groep 8)  

Sinterklaas 

Ondanks alle beperkende maatregelen zal Sinterklaas ook dit jaar een bezoek brengen aan de Julianaschool. 
Een aankomst zoals afgelopen jaren, waarbij we met alle kinderen en veel ouders buiten staan, mag dit jaar 
niet georganiseerd worden, maar de Sint weet vast wel een manier om op school te komen. Binnenkort begint 
de voorpret met de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. De ouders van groep 5 t/m 8 ontvangen apart de 
informatie over het maken van surprises. 
 

 

http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl/
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Bericht van de zendingscommissie 

Zoals u in het bericht via Social schools al heeft kunnen lezen, gaan wij de komende tijd sparen voor twee 
prachtige doelen: het dak- en thuislozen project in Leiden en De Straatbarbier in Rotterdam. We zijn inmiddels 
gestart en hebben met elkaar op maandag 26 oktober het mooie bedrag van € 118,22 gespaard. Het gespaarde 
bedrag wordt dan per klas gedeeld door twee: beide doelen krijgen de helft. Om zichtbaar te maken hoeveel 
de klas spaart, mag er elke week een stukje van de baard geknipt worden en worden er Bristol-bonnen op de 
spaarthermometer geplakt. Alle acht groepen hebben bij elkaar al 15 Bristol-bonnen gespaard en er is in totaal 

35 centimeter van de baarden geknipt. Dus hoe meer gespaard… hoe korter de baard!        
 
De kinderen vertellen in de klas weleens dat zij het geld voor 
de zending op maandag zijn vergeten. Natuurlijk mogen ze het 
dan ook nog op een andere dag in de week meenemen en in 
het zendingspotje doen. Als u nog niet in de gelegenheid bent 
geweest op de filmpjes van de straatbarbier te kijken, zijn hier 
nogmaals de links: 
 
‘Hoofd voor Hoofd de wereld veranderen’  
‘Straatbarbier geeft daklozen vertrouwen door knipbeurt’ 
 

Doet u weer mee? 
Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle  

Vanuit de gebedsgroep 

Wie gun jij vandaag het voordeel van de twijfel? 
Weet niet hoe het jou vergaat, maar door alle maatregelen rondom corona loopt menigeen met een kort lontje. 
We zijn er klaar mee - tenminste veel van ons. Behoeftes als verbinding, zien en gezien worden, kunnen 
bijdragen aan het verrijken van leven, duidelijkheid en orde kunnen voor lange tijd misschien wel niet ingevuld 
zijn. En dan kun je boos worden, wrevelig, chagrijnig, onrustig, angstig...  
Voor je het weet reageer je dat af op een ander. Het aantal meldingen van agressief gedrag in de zorg is enorm 
gestegen de laatste tijd. Ook bestaande verhoudingen kunnen ontwricht raken, helaas hoor ik daar veel 
voorbeelden van.  
 
Juist als je van zulke gevoelens bij jezelf bemerkt is het 
waardevol daar eens bij stil te staan. Waarom reageer ik zo? 
Welke behoefte van mij zit daarachter? Durf ik de ander te 
vertrouwen dat die heus niet het slechtste met mij 
voorheeft, maar ook zijn best doet, zoals iedereen in deze 
tijd? En als iemand agressief richting jou is - sta dan even stil 
bij de diepste behoeftes die iedereen heeft - kun je elkaar 
opnieuw vertrouwen?  

 
Gun elkaar het voordeel van de twijfel,  
dat is een liefdevolle uitdaging, 
dat is vertrouwen in de praktijk. 
Wie schenk jij vandaag je vertrouwen? 
 
Bron: Mirjam van der Vegt - reflectie momenten 

 
We komen vrijdag 6 november om 8.30 uur weer bij elkaar. Hendrik ter Brugghenstraat 16 te Rijnsburg en…? 
Wees welkom! Tot ziens, 
 
de gebedsgroep  |  gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  |  06-15178072 

https://www.youtube.com/watch?v=C2ha8V8SLNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eO3iIDopqqQ
mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl
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Jarigen van november 

Datum   Naam    Groep 
1   Izzy Hoek    5 
3   Cas Verhart    5 
14   Luca van den Blink  1/2 M 
15   Nilan van der Plas   1/2 M 
17   Liselotte de Boer   8 
17   Luca van der Gugten  1/2 RD 
17   Yaice Guijt   4 
17   Babette den Heijer   6 
17   Julian Ravensbergen  1/2 RD 
20   Milou van Duijn   1/2 RD 
25   Indy van Egmond   6 
26   Sam van Egmond   1/2 M 
30   Esther van Klaveren   7 

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


