maandbrief maart
Vooruitblik komende weken
Na een voorjaarsvakantie met heerlijk weer, mogen we weer vol energie aan het werk gaan. De twee weken
tot aan de vakantie zijn relatief rustig verlopen: weinig afwezige leerlingen, geen besmettingen onder de
leerkrachten en ook geen klassen verplicht in quarantaine. Niemand kan garanderen dat het de komende
periode ook zo goed zal gaan, maar wanneer we ons allemaal aan de afspraken blijven houden dan zal dat vast
een positieve invloed hebben.
Activiteiten waarbij grote groepen kinderen samenkomen, zijn momenteel helaas nog niet mogelijk. Dat
betekent dat de vieringen van Pasen en de Koningsspelen met de eigen klas gedaan zullen worden en niet met
meerdere groepen samen zoals we dat graag zouden willen doen. Van kinderen krijgen we ook al regelmatig
vragen over het wel of niet doorgaan van het schoolreisje en het schoolkamp. We kunnen daar helaas nog geen
duidelijkheid over geven. We bekijken per periode wat er binnen de richtlijnen mogelijk is.

Toetsing leerlingvolgsysteem
Onlangs heeft u een tienminutengesprek gehad met de leerkracht van uw kind. Daarbij is gesproken over het
welbevinden van uw kind, zijn/haar werkhouding en de resultaten van het klassenwerk in de eerste helft van
het schooljaar. Normaal gesproken had u in de rapportmap ook een bijgewerkt overzicht kunnen zien van de
toetsen van het leerlingvolgsysteem. Deze halfjaarlijkse toetsen nemen we af om te bekijken hoe uw kind zich
ontwikkelt ten opzichte van zichzelf (de eigen toetsscore van een half jaar eerder) en wordt de groei ook
vergeleken met de gemiddelde groei van leeftijdsgenoten. Deze informatie helpt de leerkracht om te bepalen
welke doelen extra aandacht moeten krijgen in het volgende half jaar.

Door de periode van thuisonderwijs hebben we de toetsen nog niet af kunnen nemen. We gaan dat in de
komende weken alsnog doen. Wanneer een leerling niet mee kan doen omdat hij /zij afwezig is, zullen we
uiteraard gelegenheid bieden om de toets op een later moment in te halen.
Ook aan het eind van het schooljaar staat er een toetsronde gepland. Na afloop van die ronde zullen we de
grafieken van de leerlingen bijwerken en in de rapportmap mee naar huis geven.

Bericht van de leescommissie
In de periode van het thuisonderwijs hebben de kinderen leesboeken uit de schoolbibliotheek
mee naar huis mogen nemen. We zijn er blij mee dat zoveel kinderen ook tijdens de
schoolsluiting thuis veel gelezen hebben. Maar de boeken moeten wel weer terug naar school,
we missen er nog een aantal. Wilt u controleren of uw kind thuis nog boeken van school heeft
en deze weer meegeven? Bedankt.

Medezeggenschapsraad
Voor volgend schooljaar is de MR op zoek naar een nieuw ouderlid, omdat de termijn van Arina van der Gugten
er aan het eind van dit schooljaar op zit. Als bijlage vindt u nogmaals de brief die eerder via Social Schools
gedeeld is. Daarin kunt u lezen wat de MR doet en wat er van een MR-lid verwacht wordt. We hopen dat er een
ouder bereid is de taak van Arina over te nemen. Wanneer er zich meerdere ouders kandidaat stellen, zullen
we net als voorgaande keren een verkiezing houden. Reageren kan tot en met vrijdag 5 maart.

Schoolvakanties 2021-2022
Hieronder staan de data van de schoolvakanties zoals die voor volgend schooljaar zijn vastgesteld. De overige
vrije (studie)dagen zullen aan het begin van het schooljaar via de jaarplanning bekend gemaakt worden.
herfstvakantie

18-10-2021

-

22-10-2021

kerstvakantie

27-12-2021

-

7-1-2022

voorjaarsvakantie

28-2-2022

-

4-3-2022

Pasen

15-4-2022

-

18-4-2022

meivakantie

25-4-2022

-

6-5-2022

Hemelvaart

26-5-2022

-

27-5-2022

Pinksteren

6-6-2022

Zomervakantie

11-7-2022

-

19-8-2022

Webinar CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Katwijk organiseert op woensdag 3 maart 2021 de online workshop
‘Typisch meisjesgedrag’ voor ouders van meisjes van 3 tot en met 12 jaar.
Een typisch meisje is rustig en sociaal, zit het liefst rustig te spelen of te tekenen,
houdt van priegelklusjes met kraaltjes, kletst je de oren van je hoofd over van
alles en nog wat.... Klopt dat?
De volgende vragen komen aan bod:
Waar komt dat typisch meisjesgedrag vandaan?
Welke lichamelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het gedrag van meisjes?
Hoe kun je de talenten van dochters stimuleren en juist uitbouwen?
In deze interactieve workshop bespreken we wat het van jou vraagt om meisjes op te voeden. En ook hoe je dit
zo leuk mogelijk kunt maken voor jezelf en voor je dochter. We wisselen veel tips en ervaringen uit en gaan met
nieuwe ideeën naar huis.
De workshop is online en vindt plaats op woensdag 3 maart 2021 van 19.30 - 21.30 uur. Kosten € 5,00 p.p.
(ouderparen krijgen 10 % korting).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.
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Bericht van de zendingscommissie
Beste ouders,
Wat fijn dat we weer naar school kunnen gaan! We kunnen elkaar weer ontmoeten, met elkaar spelen, werken
en plezier beleven. Ook komt de zending weer op gang. We hebben nu een begin gemaakt met het sparen voor
ons nieuwe doel: Het gezinshuis Alas. Hieronder zullen zij zich verder voorstellen. Na de voorjaarsvakantie gaan
we verder sparen en hopen met elkaar een mooi bedrag bij elkaar te krijgen!
Namens de zendingscommissie,
Daniëlle Hasenoot
Gezinshuis Alas
In ons gezinshuis zijn wij, Jaap (1983) en Janneke (1985) van Beelen, de vaste
opvoeders. Ruim 7 jaar geleden zijn we gestart met pleegzorg en doorgegroeid tot een
gezinshuis. Wij zijn een gezin met onze kinderen en 4 gezinshuiskinderen. We wilden
heel graag meer doen en vooral iets doen om te voorkomen dat kinderen uit huis
geplaatst worden. Dit willen we doen door kwetsbare moeders te begeleiden, ze op weg
helpen naar zelfstandig wonen en intensief te ondersteunen in wat nodig is hiervoor. In
onze huidige woning bieden we begeleiding aan 1 moeder, vader en (ongeboren) kindje.
We bouwen aan een nieuw huis, met daarnaast opvang voor vier moeders, eventueel
ook de vaders en hun kindje. Elke (vader en) moeder ontvangt maatwerk in de wijze
van professionele begeleiding die wenselijk is.
Ons gezinshuis is gevestigd in Voorhout. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw
gezinshuis met daar aan vast 4 appartementen voor de opvang van kwetsbare moeders en hun kindje. We
zijn een warm en liefdevol gezin. Elk kind verdient een veilig thuis en de kans op een ongestoorde
ontwikkeling. Daar zetten wij ons graag voor in met alles wat we hebben en wie we zijn!
Wat gaaf dat jullie als school ons gekozen hebben als project voor de zendingscommissie. We kunnen jullie
hulp heel goed gebruiken! Door Corona zijn er veel acties niet door gegaan, wat fijn dat jullie je toch in
willen zetten! Voor de nieuwbouw kunnen we alle hulp gebruiken, want er is nog veel nodig. Zowel geld
voor de aankleding van het huis, als ook spulletjes voor de kinderen, ouders en baby’s, zodat we na de
zomervakantie helemaal klaar zijn.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, wil je meer informatie, wil je meer voor ons betekenen
of in contact komen met ons? Ga dan snel naar www.gezinshuisalas.nl !
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Bericht van de gebedsgroep
Lieve ouders, teamleden en andere betrokkenen,
Wat ontzettend fijn dat de scholen weer open zijn
gegaan en we na deze week vakantie gewoon weer
verder kunnen met de lessen. Dat, en de komende lente,
zijn toch de mooie dingen waar we op mogen blijven
hopen! We zien uit naar een mooie tijd: blijf geduldig en
volhard in het gebed, want God zál voorzien!
Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb
je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de
woestijn, maak rivieren in de wildernis.
-- Jesaja 43:19
Liefs en Gods zegen
namens de gebedsgroep
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

Jarigen van maart
Datum
1
3
5
6
12
13
15
15
18
18
20
20
24
26
27
27
27
29
31
31

Naam
Noa Broeders
Wim Kuijt
Liv Kralt
Tristan van Dijk
Emiël van Vliet
Simon Elshout
Jesper Kroon
Mees van der Meij
Luuk Kellner
Linde van Zuijlen
Dylan Koelewijn
Sophie van Starkenburg
Noëlle van den Eijkel
Jesse van Dijk
Hans van Egmond
Sem Hoek
Duuk Rasenberg
Semm de Bruin
Davi van den Bosch
Elvita van Vliet

Groep
groep 1/2 M
groep 6
groep 4
groep 5
groep 5
groep 6
groep 6
groep 7
groep 4
groep 5
groep 6
groep 8
groep 1/2 RD
groep 8
groep 5
groep 8
groep 4
groep 1/2 M
groep 1/2 M
groep 1/2 RD
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