
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste wensen & thuisonderwijs 

Dit nieuwe jaar beginnen we natuurlijk met het uitspreken van de beste wensen. We hopen als team dat het 
voor iedereen - kinderen, ouders en onszelf - een goed jaar zal worden. Hoe het jaar 2021 er precies uit gaat 
zien, weet niemand. Ongetwijfeld zullen er weer zaken op ons pad komen waar we nu nog geen rekening mee 
houden. Die onzekerheid is ongemakkelijk, maar tegelijkertijd ook een uitgangspunt voor onze instelling. 
Vanmorgen begonnen we de studiedag met een lezing van Marcel van Herpen met het thema: Weten wat je 
moet doen in situaties waarin je niet weet wat je moet doen. Ook tijdens deze lezing kwam onzekerheid als 
uitgangspunt naar voren. Want hoe goed je de lessen ook voorbereid als leerkracht, hoeveel onderwijservaring 
je ook hebt, er zullen zich in de klas altijd situaties voordoen waarin je verrast wordt. Marcel heeft enkele 
technieken besproken die je als leerkracht kunt inzetten om in die situaties op een goede manier te reageren 
en handelen. Een inspirerend verhaal en heel goed toepasbaar in deze onzekere tijd. Wat we wel zeker weten 
is dat de kinderen de komende twee weken thuisonderwijs zullen hebben. Dinsdag 12 januari geeft het kabinet 
duidelijkheid over het wel/niet openen van de scholen in de week van 18 januari. We wachten dat bericht af en 
gaan de komende weken ons best doen om ondanks de afstand zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. We 
willen u als ouder succes wensen nu er opnieuw een periode aanbreekt waarin een deel van uw tijd en aandacht 
nodig is voor het thuisonderwijs van uw kind. Sterkte daarmee en hopelijk krijgen we binnenkort het bericht 
dat de kinderen weer snel op school les mogen krijgen. 
 
Enkele aandachtspunten voor de komende periode: 

• Wanneer uw kind door ziekte niet aan het werk kan met de thuisopdrachten, 
moet u dat doorgeven aan de leerkracht. Doe dat a.u.b. via de absentiemelder 
van Social Schools, zodat de leerkrachten die vanuit huis werken rechtstreeks de 
melding krijgen.  

• Hopelijk zit het weer mee en zullen er genoeg momenten zijn waarop de 
kinderen in de middag buiten kunnen spelen. Tot 14:45 uur wordt het 
schoolplein gebruikt voor de noodopvang, daarna kunnen ook de andere 
kinderen er gebruik van maken. 

Traktaties 

Op het moment dat we weer fysiek naar school gaan, zullen er waarschijnlijk ook weer 
enkele verjaardagen gevierd gaan worden. Als uw kind een traktatie voor de klas 
meeneemt, dan moet die corona-proof zijn. Dus geen zelfgebakken cup cakes of 
fruitspiesjes, maar iets wat voorverpakt is in de fabriek.  
De jarigen gaan nog niet de klassen rond; een traktatie voor de leerkrachten is dan ook 
niet per se nodig. Mocht u toch iets mee willen geven voor de teamleden, dan graag een 
beperkte hoeveelheid.  
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Aanmelden nieuwe leerlingen 

De periode waarin leerlingen aangemeld kunnen worden voor het volgende schooljaar loopt bijna ten einde. 
Tot en met 19 februari kunnen er nog aanmeldformulieren ingeleverd worden. Deze zijn op school te verkrijgen. 
U kunt ook een berichtje sturen, dan wordt het formulier naar u gemaild. 

Bericht van de leescommissie: Nationale Voorleesdagen 

Coco kan het! 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van woensdag 20 januari t/m zaterdag 30  januari 2020, leest iedereen 
voor uit het prentenboek van het jaar: ‘Coco kan het’. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen komt het 
Prentenboek van het Jaar uit in een mini-editie voor een aantrekkelijke prijs. Deze mini-editie is vanaf 20 januari 
tot en met 30 januari 2021 verkrijgbaar bij de boekhandel (onder voorbehoud van de winkelopening uiteraard). 
 
Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco 
durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze 
samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit 
te slaan? 
 
Een prachtig boek om voor te lezen en voorlezen is natuurlijk fantastisch! Of je nu 
voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen een 
prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast 
heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.  
Hier vindt u een aantal tips om nog meer uit het voorlezen te halen. 

Toetsen leerlingvolgsysteem 

Volgens onze jaarplanning worden in de periode van 11 t/m 29 januari in alle klassen de halfjaarlijkse 
Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit is een serie toetsen waarbij de scores van de leerlingen 
vergeleken worden met een landelijk gemiddelde. Zo kunnen de leerkrachten bij diverse vakgebieden 
vaststellen hoe de leerlingen zich ontwikkelen ten opzichte van zichzelf en hun leeftijdsgenoten.  
Door de sluiting van de school kan de geplande afname van de toetsen niet van start gaan. Volgende week, 
wanneer het kabinet duidelijkheid heeft gegeven over de komende periode, zullen we met elkaar afspraken 
maken over een aangepast toetsrooster. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we de kinderen medio februari 
gewoon hun rapport mee naar huis kunnen geven en u (online) kunnen bijpraten over hun ontwikkeling. 

Vanuit de medezeggenschapsraad 

De MR. Elke school heeft er één, maar wat doet een MR eigenlijk? En wat heb je er als ouder of als leerling aan? 
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders en komt 4x per 
schooljaar bij elkaar voor overleg over o.a. organisatorische en financiële onderwerpen. Zo vergaderen we in 
januari over het veiligheidsbeleid, de schoolbegroting, het MR jaarplan en wordt de TSO geëvalueerd. 
 
Denk je nu "daar heb ik ook wel iets over te zeggen", laat het ons weten! Ook als je iets anders wilt inbrengen, 
horen we het graag. Je kunt je input mailen naar mr@julianaschool.pcborijnsburg.nl of natuurlijk één van de 
MR-ouders even aanspreken (Arina van der Gugten, moeder van Iris (gr. 7), Bart (gr. 4) en Luca (gr. 1/2 RD), 
Marijn Prins, moeder van Cas (gr. 5) en Niek (gr. 3) of Corien van Delft, moeder van Mirthe (gr. 8), Elin (gr. 5) en 
Thijs (gr. 1/2 RD). 
 
We horen graag van jullie! 
 
 
 
 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips/
mailto:mr@julianaschool.pcborijnsburg.nl
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Bericht van de zendingscommissie 

Allereerst willen wij u, namens de zendings-
commissie, een heel goed en een gezond 2021 
toewensen! Ook nogmaals heel veel dank voor uw 
aandeel in de opbrengst van ons zendingsproject. 
We hebben in totaal € 1100,- opgehaald voor de 
twee daklozenprojecten. Voor ieder project wordt 
er dus € 550,- overgemaakt. Zo helpen we daklozen 
aan een mooie coupe van de straatbarbier en de 
dak- en thuislozen aan zelfgekozen kleding! 
 
Vanaf januari gaan we sparen voor Gezinshuis Alas 
in Voorhout. In dit gezinshuis zijn Jaap en Janneke 
de vaste opvoeders. Zij zijn een familie met eigen 
kinderen, maar daarnaast ook gezinshuiskinderen. 
Zij bieden kwetsbare moeders professionele 
begeleiding. In de huidige woning is er ruimte om 
één moeder met kind te begeleiden. Ze bouwen 
momenteel aan een nieuw huis waarbij opvang 
mogelijk is voor vier moeders met hun kindje. De 
realisatie van het nieuwe huis zal medio 2021 zijn. 
Alas is het Spaanse woord voor ‘vleugels’. Dat 
symboliseert hun werkwijze: ‘op onze vleugels’, 
‘onder onze vleugels’ en ‘uitvliegen’. 
 
Met de zending willen wij sparen voor spullen die zij 
nodig hebben voor de inrichting. Dit kan een wiegje 
zijn, maar evt. ook speelgoed voor de speelkamer. 
Hierover in de volgende maandbrief meer.  
 

Als u nog meer wilt lezen over 
dit prachtige doel, dan kan 
dat via onderstaande links:  
 
Over Ons - Gezinshuis Alas 
 
 

https://eva.eo.nl/artikel/2019/10/janneke-34-
start-een-gezinshuis-voor-kwetsbare-moeders 
 
Het is jammer dat wij na de kerstvakantie niet gelijk 
kunnen starten met sparen op school en elkaar niet 
kunnen ontmoeten. Toch hopen we dat u ook dit 
mooie doel in uw hart zult sluiten! 
 
Namens de zendingscommissie, 
juf Daniëlle 
 
 
 
 
 

 

 
 
Heel veel zegen en een hoopvol nieuw jaar 
toegewenst namens de gebedsgroep - dat we 
samen lichtpuntjes mogen zijn in 2021! 
 
Vriendelijke groet, 
ouders van de gebedsgroep 
 
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van de gebedsgroep 

https://gezinshuisalas.nl/over-ons/
https://eva.eo.nl/artikel/2019/10/janneke-34-start-een-gezinshuis-voor-kwetsbare-moeders
https://eva.eo.nl/artikel/2019/10/janneke-34-start-een-gezinshuis-voor-kwetsbare-moeders
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Jarigen van januari 

Datum  Naam    Groep 
5  Kiki Schoneveld   7 
7  Liv van der Laaken   1/2 M 
15  Lieke Dijksterhuis   7 
16  Lars Righarts    7 
17  Lily de Moor    7 
17  Britt van den Oever   8 
17  Luuk van den Oever   8 
18  Julian Schoneveld   3 
20  Sascha van Dam   6 
22  Levy Star    1/2 M 
22  Mitchell Westra   8 
23  Radin Amighi   5 
24  Tara Star   5 
27  Anouk van Duijn  8 
28  Jamie Hoek    1/2 RD 
28  Lucie van der Valk  3 
 

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


