maandbrief december
Sinterklaas & Kerst
De maand december is begonnen; op school is dat elk jaar een periode waarin veel tijd en aandacht
besteed wordt aan de decemberfeesten. De kleuters spelen sint en piet rondom de prachtige
stoomboot die meester John heeft gemaakt, de eerste surprises zijn gisteren in de hal tentoongesteld
en volgende week gaan vast en zeker veel vingers de lucht in als de leerkracht vraagt: ‘Wie wil mij
helpen bij het opzetten van de kerstboom?’ Toch zullen de vieringen dit jaar een iets andere sfeer
hebben, omdat u als ouder ontbreekt. We vinden dat heel jammer. Juist het bijwonen van deze
decembermomenten worden door ouders altijd op prijs gesteld, maar het is dit jaar helaas niet
toegestaan. Gelukkig kunnen we u via Social Schools een inkijkje geven in deze schoolactiviteiten.
Hopelijk is in het nieuwe jaar weer van alles mogelijk qua ouderbetrokkenheid.
Hieronder staat nog eens de eerder verstuurde informatie over het sinterklaasfeest. Daaronder alvast
een vooruitblik naar Kerst; u ontvangt daarover nog een apart bericht van de kerstcommissie.
Sinterklaasfeest
▪ We starten de dag gewoon om 8:30 uur. Er is buiten geen gezamenlijk moment
voor de aankomst van Sinterklaas.
▪ Er is geen fotomoment met Sinterklaas voor broertjes/zusjes die nog niet op
school zitten.
▪ Alle groepen zijn om 12:00 uur uit. Geen lunch mee,
wel water en een tussendoortje.

Kerst
▪ We vieren de geboorte van Jezus dit jaar niet in de kerk, maar op school.
▪ Alle groepen vieren Kerst in de eigen klas op donderdagavond 17 december.
▪ De viering duurt van 18:45 – 19:45 uur. Er zal gewerkt worden met gespreide
breng- en ophaaltijden. Daarover ontvangt u nog apart bericht.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Tot en met 19 februari 2021 kunnen er nog leerlingen voor het volgend schooljaar aangemeld worden.
Het gaat om kinderen die vier jaar worden tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022.
Aanmeldformulieren zijn op school te verkrijgen. U kunt ook een berichtje sturen, dan wordt het
formulier naar u gemaild.
N.B. Voor de ouders die al een kind op school hebben, geldt dat er voor eventuele andere kinderen van
het gezin ook een inschrijfformulier ingevuld moet worden. Aanmelding gebeurt niet automatisch door
ons.

Bericht van de leescommissie

Zijn strips minder goed dan het lezen van een boek? Nee hoor! Er zijn
genoeg redenen om kinderen stripboeken te laten lezen:
▪ Strips geven leesplezier
Strips lezen doe je voor je plezier. Zo simpel is het. Door de lol die het lezen van een strip oplevert,
merkt je kind dat lezen hartstikke leuk kan zijn. Voor sommige kinderen is een boek lezen een hele
opgave, die ze liever uit de weg gaan. Strips zijn een ideaal middel om de drempel tot lezen te
verlagen en ook nog eens heel wat leeskilometers te maken.
▪ Strips zijn goed voor de woordenschat
Strips staan vol met moeilijke woorden. Vergeleken met bijvoorbeeld ‘AVI-boekenschrijvers’
kunnen stripmakers veel gemakkelijker moeilijke woorden gebruiken. Je zou misschien denken dat
kinderen woorden die ze niet kennen gewoon overslaan tijdens het lezen, maar dat blijkt niet zo te
zijn. Omdat de teksten in strips zo compact zijn, is elk woord belangrijk. Nieuwe woorden die een
kind tegenkomt in de tekst van een strip worden ondersteund door een plaatje en een context,
waardoor een kind de betekenis gemakkelijk kan achterhalen.
▪ Strips helpen verhaalstructuren doorgronden
Of het nu om een stripboek gaat met één lang verhaal of met een verzameling losse verhaaltjes:
strips hebben altijd een duidelijke verhaallijn. Oorzaak en gevolg en probleem en oplossing zijn
duidelijk te herkennen. Ook nemen strips lezers bij de hand wanneer sprongen in tijd of ruimte
worden gemaakt. Er staan aanwijzingen als ‘Een week later…’ of ‘Weer thuis…’. Kinderen raken
hierdoor vertrouwd met dit soort verteltechnieken, waardoor ze deze, ook in boeken waar ze minder
expliciet worden uitgelegd, kunnen begrijpen.

▪ Strips zijn goed voor de algemene kennis
Lezen is niet het enige wat kinderen leren van stripboeken. Ze doen ook een schat aan algemene
kennis op. Zoals de kennis over de oudheid die je via de strip Asterix en Obelix opdoet. Ook reizen
stripfiguren de hele wereld over en beleven allerlei avonturen. Als Suske en Wiske naar Londen
gaan, ziet je kind deze wereldstad voor zich in de plaatjes.
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▪ Strips dwingen tot scherp observeren
Sommige strips bevatten veel woordgrapjes, bij andere zit de humor juist vooral in de plaatjes. Om
de grap te begrijpen, moet je kind overal goed op letten: woorden, gezichtsuitdrukkingen,
lichaamstaal. Daardoor leert je kind goed observeren.
▪ Plaatjes helpen zwakke lezers
In strips vullen tekst en beeld elkaar volledig aan. Zwakke lezers, maar ook beelddenkers, kunnen
soms verdrinken in een pagina vol letters en woorden. Strips kunnen voor hen een verademing zijn.
Het lezen wordt volledig ondersteund door plaatjes, waardoor het verhaal gemakkelijker te
begrijpen is. De tekst wordt opgedeeld in korte stukjes, die ook voor zwakke lezers behapbaar zijn.
Daarnaast zijn de zinnen over het algemeen kort.
▪ Strips geven zelfvertrouwen
De meeste strips verschijnen in serievorm. Ze zijn daardoor min of meer hetzelfde. Wie met succes
één deel heeft uitgelezen, kan erop vertrouwen dat het met een ander deel ook wel zal lukken.
Gaandeweg ontdekken kinderen dat ze er steeds meer uit halen: ze begrijpen het verhaal beter,
krijgen meer details mee, kunnen verhaallijnen voorspellen, doorzien de humor beter. Dat is een
geweldige boost voor hun ‘leeszelfvertrouwen’.

Leerlingenraad
In de vorige maandbrief stond een fout bij de namen van de leerlingenraad.
Hierbij de verbetering. Sorry Britt!
Leerlingenraad schooljaar 2020-2021:
Groep 5)
Naish Guijt en Matthijs de Boer
Groep 6)
Boaz Hogewoning en Rosalie van Klaveren
Groep 7)
Britt Charité en Kevin Kruijt
Groep 8)
Anouk van Klaveren en Mike Klinkenberg

Schoolfoto’s
Van de schoolfotograaf kregen we het bericht dat er nog steeds foto’s
besteld kunnen worden. Ook zijn er via de website diverse sint en
kersgeschenken te verkrijgen.
Wanneer u de brief met inlogcode kwijt bent, kunt u een mail sturen:
studio@rokki.nl o.v.v. naam kind, groep en school
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Bericht van de verkeersouders: Zet je licht aan!
Beste ouders,
De verkeersdag kon dit jaar helaas niet door gaan, toch willen we graag wat aandacht aan de
fietsverlichting besteden.
De herfst is begonnen en de dagen worden korter, er zal dus vaker in het donker gefietst gaan worden.
Tijd om de fietsverlichting van uw kind te controleren. Wist u dat de kans op een aanrijding met 20%
afneemt als je goede fietsverlichting hebt? Kleine moeite om wellicht een hoop ellende te besparen.
De boete voor fietsen zonder licht bedraagt €55. Goed werkende fietsverlichting kan je dus ook nog
geld besparen!
Groetjes van de verkeersouders

Veranderingen inloopspreekuur JGT
Alle ouders van school kunnen gebruik maken van het inloopspreekuur van het JGT. Kleine en grote
vragen over de opvoeding en/of het welzijn van uw kind, kunt u op school bespreken met een
medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam. Als u dat prettig vindt kan ook juf Ella van Delft bij dat
gesprek aansluiten om mee te denken.
Er zijn wel een paar wijzigingen die per direct ingaan:
▪ Er is een nieuwe gezinsmedewerker aan onze school verbonden: Helen Bronsdijk.
▪ Het inloopspreekuur is niet langer wekelijks, maar alleen op de eerste maandag van
de maand. De tijd blijft wel gelijk: 8:20 – 8:50 uur.
▪ De eerste maandag van januari is er een studiedag en is de school dicht. Helen zal
daarom maandag 11 januari aanwezig zijn voor het spreekuur.
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kunt u vooraf bij juf Ella
aangeven dat u gebruik wilt maken van het inloopmoment.
e.vandelft@julianaschool.pcborijnsburg.nl

Bericht van de zendingscommissie
Vanaf de herfstvakantie zijn we aan het sparen voor de Straatbarbier en daklozenproject en we
hebben met elkaar al een mooi bedrag bij elkaar gespaard!
Het gespaarde bedrag wordt steeds per klas gedeeld door 2. Per klas mag er dan een stukje van de
‘baard’ geknipt worden en Bristol-bonnen op de spaar-thermometer worden geplakt.
Hieronder kunt u de stand zien per 16 november:
Groep ½ M
Groep ½ R/D
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

8 bonnen en 25 cm.
4 bonnen en 14 cm.
13 bonnen en 30 cm.
7 bonnen en 19 cm.
6 bonnen en 20 cm.
8 bonnen en 19 cm.
6 bonnen en 15 cm.
10 bonnen en 22 cm.

Totaal € 66,45
Totaal € 35,70
Totaal € 91,90
Totaal € 50,85
Totaal € 52,10
Totaal € 60,44
Totaal € 46,85
Totaal € 74,45
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Vanuit het daklozenproject zijn er twee mensen langsgekomen om de kinderen te vertellen over het
project. Eén van deze mensen is zelf dakloos geweest en kon aan de kinderen vertellen hoe het is om
dakloos te zijn. Er werden ook heel mooie vragen gesteld aan hen. Want ja, waar slaap je dan? En als
je nu naar de wc moet…?
Ook hebben de kinderen vragen gesteld aan de straatbarbier. Hij zou langskomen, maar dit kon helaas
niet doorgaan omdat er onlangs een baby was geboren in zijn gezin. De vragen hebben wij daarom
via een filmpje naar hem toegestuurd en als de antwoorden terug komen, dan maken we er een mooi
filmpje van. We zullen deze t.z.t. ook met u delen.
We sparen nog even door voor deze twee prachtige doelen, zodat we een mooi bedrag naar hen
kunnen overmaken. De daklozen zullen heel blij zijn met de speciale verrassing voor de aankomende
feestdagen. Ze mogen dan zelf iets uitzoeken in Bristol! En de straatbarbier kan met ons geld spullen
kopen om de daklozen knippen!
Doet u weer mee? ☺ Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle

Vanuit de gebedsgroep

Lieve ouders en personeel van de Julianaschool,
In deze donkere maanden en bijzondere tijden, willen wij u Licht, Liefde, Warmte en Hoop toewensen.
Mocht u vast in de kerststemming willen komen, dan is hier een nieuw kerstlied van Sela:
Kerstnacht boven Bethlehem | Sela - YouTube. Veel luister plezier!
Namens de gebedsgroep wensen we u ook alvast een heel mooi Kerstfeest toe - dat de boodschap
van Licht en Hoop, Die naar de aarde is gekomen speciaal voor u, juist dit jaar nog meer betekenis mag
krijgen – en een gezegend nieuw jaar!
Liefs, de Gebedsgroep
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl
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Jarigen van december
Datum
2
6
10
12
13
14
15
16
21
21
24

Naam
Roos Haasnoot
Rosalie van Klaveren
Lina Hoek
Joshua Walters
Naomi Kaptijn
Daphne Zandbergen
Amy Koelewijn
Benthe van Zuijlen
Luuk van Duijn
Maurits Pijnenburg
Maxim Hoek

Groep
7
6
6
7
4
1/2 M
4
8
3
3
5

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