
Start schooljaar & schoolteam

Maandag zijn we van start gegaan met schooljaar 2021-2022. Altijd weer een bijzonder en soms
ook spannend moment voor kinderen, ouders en teamleden om na zo’n lange zomerperiode op te
starten. Ondanks dat we de Corona-maatregelen nog niet helemaal los kunnen laten, is er wel weer
iets meer mogelijk. Het rooster van de contactmomenten staat, net als vorig jaar, in deze maandbrief
vermeld, naast een aantal andere relevante onderwerpen. U zult begrijpen dat, wanneer de situatie
daar om vraagt of wanneer er nieuwe landelijke maatregelen zijn, de contactmomenten zo nodig
worden aangepast. Wij zullen u daar dan tijdig over informeren. We hebben er in elk geval weer heel
veel zin in en gaan er met elkaar een fijn schooljaar van maken.

Momenteel zijn enkele teamleden nog niet (volledig) aan het werk i.v.m. ziekte of re-integratie. De
ouders van de betreffende groepen hebben daar persoonlijk bericht over gehad. We zijn blij dat we
de vervanging rond hebben kunnen krijgen. Vlak voor de zomervakantie is bekend gemaakt dat ik de
nieuwe directeur van de Julianaschool ben geworden, aan het einde van deze maandbrief stel ik me
nader aan u voor.

Oudercontact

Alle nieuwe ouders hebben vorige week hun persoonlijke inloggegevens ontvangen van zowel Social
Schools als het ParnasSys Ouderportaal. Het is belangrijk dat we u kunnen bereiken op het moment
dat er wat gebeurt. Zorg er a.u.b. voor dat de contactgegevens van uzelf en eventuele noodnummers
op de juiste manier in ons systeem staan. Eventuele wijzigingen kunt u zelf doorvoeren in het
Ouderportaal. Wanneer u de inloggegevens daarvan bent kwijtgeraakt, kunt u de directie vragen om
de die opnieuw te versturen.

Aan het einde van vorig schooljaar hebben we u laten weten
dat we de momenten waarop we met u in gesprek gaan,
hebben aangepast. De nieuwe contactmomenten tussen
ouders en school staan aangegeven in het onderstaande
schema. Een aantal weken van voorafgaand aan het gesprek
ontvangt u een digitale uitnodiging via Social Schools.

september

Groep 1 Ouders hebben na de eerste twee schoolweken van hun kind een
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Dit gesprek is zonder hun kind.

Groep 2 t/m 8 Ouders hebben samen met hun kind een kennismakingsgesprek met de
leerkracht. Gesprekken vinden in de middag plaats.



november

Groep 1 t/m 7

Ouders hebben een tienminutengesprek met de leerkracht. Dit gesprek is zonder
hun kind en vindt in de avond plaats. Er wordt nog geen rapport opgesteld;
onderwerpen van gesprek zijn het welbevinden en het schoolwerk van de eerste
periode.

Groep 8 Met de ouders van groep 8 wordt behalve het bovenstaande, ook het voorlopig
advies voor het voortgezet onderwijs besproken.

februari / maart

Groep 1 t/m 7
Uw kind krijgt zijn/haar rapport mee naar huis. U heeft vervolgens een gesprek
met de leerkracht over het rapport en de uitslag van het leerlingvolgsysteem. Dit
gesprek is zonder uw kind en vindt in de avond plaats.

Groep 8
Leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis. Er wordt een afrondend gesprek
voor het voortgezet onderwijs gehouden waarbij ouders én hun kind aanwezig
zijn.

juni

Groep 1 t/m 7

Uw kind krijgt zijn/haar rapport mee naar huis. Er vindt eventueel nog een
gesprek plaats. De leerkracht neemt het initiatief om een gespreksafspraak te
maken met ouders. Wanneer u geen uitnodiging ontvangt, maar er volgens u wel
aanleiding is om in gesprek te gaan, dan kunt u contact opnemen. De
aanwezigheid van uw kind bij het gesprek wordt overlegd.

Voor alle gesprekken geldt dat er natuurlijk ook gelegenheid is om uw vragen te stellen. Wanneer de
tijd niet toereikend is, wordt er in overleg een vervolgafspraak gemaakt.

Controle hoofdluis.

Als ouder controleert u regelmatig of uw kind hoofdluis heeft. Normaal controleren wij na elke
vakantie samen met een aantal ouders alle kinderen nog eens extra. Momenteel komen er nog geen
ouders in school voor het uitvoeren van deze controle. Wanneer u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt
u dat dan doorgeven aan school? Wij sturen dan alle ouders een bericht met de vraag om de haren
van hun kind goed na te kijken.

Wat te doen bij hoofdluis?
Als uw kind hoofdluis of neten heeft, moet u twee weken lang elke dag het haar van uw kind
kammen. Hier zijn speciale luizenkammen voor te krijgen. Bij de drogist of apotheek is ook speciale
shampoo verkrijgbaar om de haren te wassen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van het
RIVM.  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Schoolfotograaf

Op dinsdag 14 september komt de schoolfotograaf langs. Er zullen groepsfoto’s,
portretten en gezinsfoto’s worden gemaakt. Binnenkort krijgt u hierover een apart
bericht waarin o.a. aangegeven wordt welke achtergrond er gebruikt zal worden.
Ook over het maken van foto’s met broertjes/zusjes die nog niet op school zitten zal
duidelijkheid gegeven worden in dat bericht.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hoofdluis#besmetting


Bericht van de zendingscommissie

De Julianaschool is een Christelijke school en dit dragen wij mede
uit door het steunen van goede doelen. In elke klas staat een
spaarpotje waar de kinderen op maandagen een bijdrage in
mogen doen voor de zending. In de maandbrief doen we als
commissie maandelijks verslag van lopende acties en de goede
doelen die door de Julianaschool gesteund worden.

Binnenkort vergadert de zendingscommissie over de verdere
acties voor dit schooljaar. Mocht u een idee hebben voor een
mooi nieuw doel voor ons zendingsgeld, dan horen wij dat heel
graag. Het mag een project in het binnenland of in het buitenland
zijn. Geeft u dit dan door aan één van de leden van de
zendingscommissie.
Ons eerste zendingsdoel ligt voor ons. Juf Marian en haar man gaan weer fietsen voor Hands en
Feet. Ook fietsen er weer ouders van de Julianaschool mee nl. Joost Mens (vader van Anouk groep 4,
Joah groep 6, Sanne groep 8), Leonie de Winter (Suze groep 2, Noa groep 4, Lize groep 6) en
Hannah van der Valk (Lucie groep 4) Net als vorig jaar gaan ze opnieuw de uitdaging aan!

Op zaterdag 18 september wordt de 15e editie van de FietsSponsorTocht
gereden. Het doel is een bedrag van € 20.000 bij elkaar te fietsen in het
gevecht tegen ondervoeding onder schoolkinderen in Democratische
Republiek Congo. Door mee te fietsen en samen geld in te zamelen, maak je
werkelijk een verschil voor deze kinderen!
Op deze site kunt u meer lezen over dit prachtige doel: Help ondervoede
schoolkinderen in DR Congo - Hands & Feet (handsnfeet.nl)
Wij hopen met elkaar een mooi bedrag bij elkaar te sparen om hen te
sponsoren.

Vorig schooljaar hebben we Theo Fokkema gesponsord en voor hem is afgelopen zondag zijn
sportieve uitdaging gestart. Hij fietst met de Tour for Life van Bardonecchia (Italië) naar Valkenburg
(Limburg). 8 dagen - 1.300km - 19.000hm en dat allemaal voor het goede doel! U kunt hem
eventueel ook volgen via Facebook: Theo Fokkema | Facebook
Met vriendelijke groet,
Noeska van Dam (moeder van Sascha groep 7), Patricia Westdijk (moeder van Lise groep 8), Daniëlle
van Klaveren (moeder van Rosalie groep 7),
juf Aderieke, juf Rienkje en juf Daniëlle

Vanuit de gebedsgroep

JAAAA!!
We zijn er weer, de scholen zijn weer begonnen en we hebben er weer zin in!
De dag en tijd is: elke eerste vrijdag van de maand (mits het in de vakantie valt, dan de eerste vrijdag
daarna). Zodra u uw kind(eren) naar school hebt gebracht, bent u welkom op school, mits u gezond
bent en geen klachten heeft. Er wordt uiteraard onderling 1,5m afstand gehouden.
Wilt u in de groepsapp om op de hoogte te blijven en aan te melden, stuur dan een mail naar:
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

Een gezegende week en hopelijk tot ziens!
Gebedsgroep Julianaschool
Vrijdag 3 september 2021, vanaf 8.30 uur
Julianaschool

mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl


Jarigen van september allemaal alvast van harte gefeliciteerd

September Groep

1 Devi van den Eijkel groep 6

1 Joris van Zuijlen groep 8

3 Bart van der Gugten groep 5

3 Jill Landman groep 3

5 Juul van Diggele 1/2 RD

6 Blanka Lisiak groep 4

8 Viviënne Meijer groep 6

10 Lionel van Duivenvoorde groep 7

14 Summer van
Duivenvoorde

1/2 RD

14 Luc Vletter groep 6

15 Cas Heemskerk groep 8

15 Peter Ouwehand groep 3

16 Alexia Tegelaar groep 6

17 Sven de Jong groep 4

17 Douwe Kea 1/2 RD

18 Sofie de Rooij groep 5

19 Alexis Kroese groep 6



20 Suze de Winter 1/2 M

23 Femm Kellner groep 4

28 Mette van Ieperen groep 8

29 Marit Schoneveld 1/2 M

30 Jamie-Lee Oliemans groep 8

Zo lezen kinderen meer!
Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen vaker en worden daardoor
steeds betere lezers.  En daar zitten veel voordelen aan, zoals meer
schoolsucces!  Deze tips helpen je om je kind meer te laten lezen:

Zorg voor regelmaat
Elke dag een kwartiertje samen lezen of voorlezen is beter dan eens
per week een uur. KInderen die een kwartier per dag lezen, kunnen
hun woordenschat uitbreiden met 1000 extra woorden per jaar!

Blijf zo lang mogelijk voorlezen
Ook kinderen die zelf kunnen lezen vinden het nog heerlijk om voorgelezen te worden. Kies een boek
dat ze wel begrijpen, maar dat nog net te moeilijk is om zelf te lezen.

Praat over boeken
Vraag bijvoorbeeld: ‘Hoe denk je dat het verhaal verder gaat?’ Of
laat het verhaal navertellen. Zo gaat je kind beter over het
verhaal nadenken.

Laat je kind kiezen
Een boek dat je kind zelf graag wil lezen, geeft de meeste kans
op succes. Mocht uw kind nog niet lid zijn van de bibliotheek,
kan hij/zij dit gratis worden! Daar is altijd een boek te vinden die
uw kind leuk vindt.

Geef je kind eens een tijdschrift
Er zijn veel tijdschriften voor kinderen te leen in de bibliotheek. De verhaaltjes zijn vaak kort en dus
sneller uit. Extra fijn voor kinderen die lezen lastig vinden.

Samen lezen
Lees bijvoorbeeld om de beurt een bladzijde. Of leen eens een samenleesboek in de bibliotheek.
Deze boeken zijn geschreven op twee niveaus. Je kind leest de makkelijke zinnen en jij de moeilijke.
De bibliotheek heeft samenleesboeken voor kinderen van 5 tot 12 jaar. www.bibliotheekatwijk.nl
zoekmachine: samenleesboeken

Veel leesplezier!



Even voorstellen…
In juli heeft u afscheid genomen van Henk-Jan Glasbergen en vanaf 1 augustus ben ik officieel de
nieuwe directeur van de Julianaschool. Henk-Jan heeft in de laatste week veel informatie aan mij
kunnen overdragen, in de laatste week van de vakantie hebben het team en ik voorbereidingen
getroffen en vanaf deze week is het schooljaar dan écht van start gegaan.
Ik ben in 1985 gestart als onderwijzeres in Den Haag, daarna heb ik een aantal jaar gewoond en
gewerkt in Frankrijk, oa bij Disneyland Parijs. In de jaren 90 keerde ik terug in Nederland waar ik
weer les ging geven in Bennebroek en omgeving. Door een ongeval was lesgeven een tijd niet
haalbaar, maar zo kwam ik uiteindelijk terecht in de zorg waar ik kliniekmanager werd. Ik volgde een
management opleiding en studeerde door voor kwaliteitsmanager. Dit heb ik een aantal jaar met
plezier gedaan maar het onderwijs bleef trekken. In 2019 startte ik als interim-directeur op een
basisschool in Hoofddorp en het afgelopen jaar werkte ik als locatie-directeur op een school voor het
speciaal onderwijs in Haarlem. Alle ervaringen (zowel binnen als buiten het onderwijs) hebben mij
verrijkt. Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging op de Julianaschool en heb heel veel zin om
samen met het team van de Julianaschool en de andere directeuren van de vereniging PCBO
Rijnsburg het onderwijs in Rijnsburg uitdagend en toekomstbestendig te blijven houden. Zowel het
team, de kinderen als ook de andere directeuren doen alles om ervoor te zorgen dat ik mij erg
welkom voel in Rijnsburg. Dank daarvoor!

Ik woon in Bennebroek en doe graag aan sport, oa
yoga, bootcamp, bodypump en zumba. Daarnaast
pas ik regelmatig op mijn kleindochter van bijna 6
maanden, oa op donderdagen. Verder probeer ik
elke dag een uur te wandelen.
Het is jammer dat we elkaar door Corona niet
spontaan kunnen ontmoeten in school. Wanneer u
het leuk vindt om een keer persoonlijk kennis met
mij te maken, dan kan dat natuurlijk, op afspraak.
U kunt mij dan het beste een mail sturen, dan bel
of mail ik u terug voor een afspraak. Ik ben
bereikbaar op
m.meijer@julianaschool.pcborijnsburg.nl.

mailto:m.meijer@julianaschool.pcborijnsburg.nl

