
 

MAANDBRIEF OKTOBER 2021 

Wat gaat de tijd snel, de eerste schoolmaand zit er alweer op! Ik begin mijn draai gelukkig al aardig te 
vinden binnen de school en binnen het PCBO Rijnsburg. Het Coronavirus houdt u en ons nog wel bezig. 
We begonnen dit jaar al snel met een groep in quarantaine. Niet zo leuk om zo te beginnen maar 
gelukkig zijn we goed begeleid en geadviseerd door de GGD en is er goed mee omgegaan. Wij volgen 
op school de adviezen van de GGD. Hopelijk heeft uw kind een fijne start van het schooljaar achter de 
rug, een en ander heeft u al kunnen  delen met de leerkracht tijdens het kennismakingsgesprek. Eind 
november staat het volgende  tienminutengesprek met u gepland. Wanneer er zich de komende tijd 
zaken voordoen waar u zich  zorgen over maakt, neem dan altijd contact op met de leerkracht. U hoeft 
niet tot november te  wachten om opnieuw met ons in gesprek te gaan. Namens het hele team wensen 
wij de kinderen en u een fijne maand toe.  
met vriendelijke groet, 
Marjolein Meijer 
Directeur Julianaschool 

 
Kerst - wijziging in de jaarplanning 
Het lijkt nog ver weg, maar over zo’n 84 dagen is het al kerst! Dit jaar vieren we dit weer in de klassen. 
Voor de jonge kinderen is een hele dag naar school én ‘s avonds kerstfeest in de klas toch een beetje 
teveel van het goede. Daarom hebben we besloten dat de kerstviering in de klas op woensdagavond 
22 december plaatsvindt. Noteert u deze datum in uw agenda? 

Inloopspreekuur Wijkteam 
Alle ouders van school kunnen gebruik maken van het inloopspreekuur van het Wijkteam18- 
(voorheen 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 Wijkteam18-. Als u dat prettig vindt kan ook juf Ella 
van Delft bij dat gesprek aansluiten om mee te denken. Helen Bronsdijk is de 
medewerker vanuit het wijkteam18- die aan onze school verbonden is. Het 
inloopspreekuur is op de eerste maandag van de maand van 8:20 – 8:50 uur. 
De eerstvolgende keer is dit op maandag 4 oktober. 

Mocht u gebruik willen maken van het inloopspreekuur, kunt u op de 
betreffende maandag de school inlopen naar de personeelskamer (let op: 
nieuwe plek!). We gaan er dan vanuit dat u geen gezondheidsklachten heeft en 
1,5m afstand houdt van in de school aanwezige volwassenen (conform de dan 
geldende maatregelen)  

 



Kinderboekenweek  
Het thema van de Kinderboekenweek 2021, die loopt van woensdag 6 tot en met zondag  17 oktober, 
is ‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen 
of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. 
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen 
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende 
zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 
kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! 

 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee speciale uitgaven verkrijgbaar:  

… Kinderboekenweekgeschenk  
Kinderboekenweekgeschenkauteur Bette Westera schreef 
‘Tiril en de toverdrank’. Tiril en de toverdrank krijg je tijdens de 
Kinderboekenweek gratis bij de boekhandel bij  aankoop van 
tenminste €12,50,- aan kinder- of jeugdboeken.  

… Prentenboek van de Kinderboekenweek   
Prentenboekmaker Mark Janssen maakte voor de 
Kinderboekenweek het boek ‘Dromer’. Tijdens de 
Kinderboekenweek verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 7,25.  

 
Filmpje maken van uw beroep 

We zouden het heel leuk vinden als u als ouder kort wat over uw beroep zou willen vertellen. 
Omdat we helaas nog geen ouders in de school mogen ontvangen hebben we het volgende 
bedacht: 

• Maak een filmpje gefilmd met uw mobiele telefoon (in de breedte) van min. 1 
minuut en max. 2 minuten. 

• In dit filmpje vertelt u vanaf uw werkplek over uw beroep en wat uw beroep zo 
leuk/bijzonder maakt. 

• Uw stuurt het filmpje via Social Schools naar de eigen groepsleerkracht voor vrijdag 
1 oktober.  

• Het filmpje zal in alle klassen tijdens de Kinderboekenweek getoond worden.  
We hopen voldoende filmpjes te ontvangen, we zijn benieuwd! 

  
Bericht van de leescommissie   
Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen uit groep 1 tot en met 7 (nu groep 2 tot en met 8) 
een  leesbingo mee naar huis gekregen om de leerlingen (en ouders) te stimuleren zoveel mogelijk te 
lezen.  Uit alle leerlingen die de leesbingo weer hebben ingeleverd (dit mocht ook als niet alle vakjes 
gekleurd  waren), zijn er vijf winnaars getrokken. Deze winnaars hebben allemaal een boek 
cadeau  gekregen. Gefeliciteerd Summer (2), Kylian (3), Duuk (5), Devi (6) en Iris (8) en veel 
leesplezier! 

 
 



SocialSchools – berichten tijdig doorgeven 
Via SocialSchools kunt u o.a. absentie doorgeven aan school en korte berichtjes sturen aan directie 
en/of groepsleerkracht. Om 8:30 beginnen de lessen, vanaf dat moment kunnen de leerkrachten niet 
meer op SocialSchools kijken. En zo kan het gebeuren dat relevante informatie (bijv. “wil je mijn kind 
vanmiddag meegeven aan…”) ons niet tijdig bereikt. Daarom is het verzoek om alle (voor die dag 
belangrijke) berichten vòòr 8:30 te sturen. Heeft uw kind twee leerkrachten, stuur het bericht dan 
naar beide collega’s. Namens het team, heel veel dank! 

 

Bericht van de Ouderraad (OR)  

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. 
Vind je het leuk om actief betrokken te zijn bij de school, dan 
zoeken we jou! De ouderraad organiseert samen met het 
team een aantal activiteiten per jaar zoals het 
sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasviering en het 
eindfeest. Per schooljaar zijn er ongeveer 6 vergaderingen die 
op dinsdag of donderdagavond worden gehouden. Als OR-lid 
draag je zorg voor de organisatie van diverse activiteiten en 
help je mee waar nodig. Alle OR-leden denken actief mee 

over de inhoud van de activiteiten, de uitgave van de ouderbijdrage, maar ook over andere zaken die 
betrekking hebben op school. Heb je interesse, mail dan naar 
ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl. Voor meer informatie kan je ook terecht op de website 
van de Julianaschool. 

 
Schooltijden 

Het is altijd even wennen om weer in het ritme te komen na de zomer, maar we 
willen graag op tijd starten met de lessen. De schooldeur gaat om 08:20 open 
en om 08:30 gaan de lessen beginnen. Veel kinderen vinden het ook niet fijn om 
te laat te komen. Fijn als iedereen op tijd op school is! 

Bericht van de MR (medezeggenschapsraad)  
Met het vertrek van de familie Van Vliet is er per direct een vacature in 
de MR ontstaan. Wil je als ouder mee kunnen praten over beslissingen 
die er op school worden gemaakt? Vind je het leuk om een paar keer 
per jaar met leerkrachten, directie en ouders te overleggen en  je input 
te geven? Meld je dan nu aan als ouder-lid voor de MR! Het geeft echt 
een inkijkje in wat er speelt en het geeft (ons) veel voldoening. De MR 
vergadert 4x per jaar, incidenteel is er een extra overleg. Als je vragen 
hebt of je twijfelt, spreek een van ons gewoon even aan. We vertellen 
je graag meer. Met vriendelijke groet, Corien van Delft en Marijn Prins 

 
Bericht van de zendingscommissie 

Vanaf het begin van het schooljaar hebben wij gespaard voor een prachtig doel. We hebben met elkaar 
een prachtig bedrag van €445,- bij elkaar gespaard voor Hands & Feet, voor ondervoede 
schoolkinderen in D.R. Congo. We hebben hiervoor “het fietsteam van de Julianaschool” gesponsord 
die op zaterdag 18 september een tocht van 120 kilometer door het mooie Zuid-Holland en Utrecht 
hebben gefietst.  



Ook Theo Fokkema heeft zijn sportieve prestatie geleverd in de Tour for Life en is binnengehaald door 
zijn kleindochter Jet (groep 3). Het doel: Daniel den Hoed Fonds. 

Inmiddels is de zendingscommissie druk bezig om nieuwe doelen te zoeken voor dit komende 
schooljaar. Als deze maandbrief wordt verstuurd, zijn wij als zendingscommissie inmiddels bij elkaar 
gekomen. In de volgende maandbrief hoort u meer over de nieuwe doelen waar we voor gaan sparen. 

We hopen met elkaar er weer een mooi schooljaar van te maken en klaar te staan voor de ander die 
het minder hebben dan ons. Zo sparen wij iedere maandag door en zingen met elkaar; Zullen we delen, 
samen delen? Ik met jou, jij met mij? Delen maakt het leven leuker, want van delen word je blij. Zullen 
we delen, samen delen? Ik met jou, jij met mij? Delen maakt de wereld beter: Dan is vrede heel dichtbij. 

Namens de zendingscommissie, Daniëlle Hasenoot 

Kanjertraining 

Op de Julianaschool werken we met de Kanjertraining.  
Kanjertraining staat voor een praktische methode om kinderen te stimuleren in hun sociaal-
emotionele ontwikkeling en te zorgen voor een veilig en prettig klimaat in de klas.  
De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal 
teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen. 
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis 
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 
schoolklimaat. We leren begrip te hebben voor elkaar. We zijn allemaal verschillend en met die 
verschillen proberen we zo goed mogelijk om te gaan. We leren respect te hebben voor elkaar en 
rekening te houden met elkaar. 
Aan het begin van elk schooljaar bespreken we de schoolregels waar iedereen zich aan moet houden 
en waar we elkaar ook op aan mogen spreken. Elke groep bedenkt ook zijn eigen groepsregels. Alle 
kinderen worden daar dus ook bij betrokken, zodat het niet de regels van de leerkracht zijn maar van 
ons allemaal. Alle kinderen zetten hun naam bij de regels, maar ook de leerkracht en de directeur 
zetten hun naam erbij. 
Elk jaar komt de kanjercoördinator in elke groep op bezoek om een les van de kanjertraining bij te 
wonen. Zo blijft ze zichtbaar en volgt ze de doorgaande lijn. Zo hopen we te bereiken dat elk kind en 
elke leerkracht zich fijn, veilig en gezien voelt. En als er dan toch een keer wat mis gaat, dan hebben 
we handvaten om hier mee om te gaan en proberen we het op te lossen. 

 
Week tegen pesten 

Van 27 september t/m 1 oktober organiseert Stichting School en Veiligheid weer de: 
Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitengesloten? Uitgesloten! 
Aan de week willen we ook dit jaar weer aandacht aan besteden. In deze week komt 
de anti-pestcoördinator langs bij de groepen 4 t/m 8. We bespreken het motto 
buitensluiten, maar ook de pestbrievenbus. In deze brievenbus kunnen kinderen (ook 
onopvallend) een briefje stoppen als ze gepest worden. Wekelijks wordt deze 

brievenbus geleegd door de anti-pestcoördinator. Daarna 
volgt er een gesprek. Vanzelfsprekend gaat alles in overleg 
met de groepsleerkracht. Soms is er maar 1 gesprek nodig, 
een andere keer meerdere. Hierbij wordt natuurlijk ook de 
“pester” betrokken. Wanneer het meerdere gesprekken zijn 
wordt u als ouder natuurlijk op de hoogte gebracht door de 
leerkracht. 

 



De ouders van de kinderen van groep 1  en van nieuwe leerlingen krijgen binnenkort nog een 
informatiefolder van de kanjertraining mee naar huis. 
Met deze activiteiten en met uw hulp hopen we dat elk kind zich veilig voelt op de Julianaschool en 
met plezier naar school gaat. 
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met de leerkracht of met mij. 

 
Met vriendelijke groet, namens het team van de Julianaschool, 
Roelfien Feijen 
Kanjercoördinator en anti-pestcoördinator  (r.feijen-booy@julianaschool.pcborijnsburg.nl) 

Bericht van de gebedsgroep 

Dit plaatje kwam ik tegen toen ik zocht op afbeeldingen 
van oktober en hij sprong er gelijk uit. Met name de twee 
grote woorden natuurlijk! Op zijn Engels uitgesproken is 
het: ‘Wees aardig/ vriendelijk’, maar als je de twee talen 
stiekem een beetje combineert, kun je lezen: ‘Wees een 
kind’ en dat vond ik juist zo leuk aan dit plaatje en 
toepasselijk voor onze school: Wees een kind, speel als 
een kind. We zijn soms zo serieus met alles wat ons als 

volwassenen bezighoudt – en geloof me, dat is best veel – maar vergeten we dan niet om de mooie en 
leuke dingen in het leven te zien en te ervaren? Vorige week zijn de groepen 1-4 naar het bos geweest 
en ik denk dat de ouders en leerkrachten die mee waren het ook best leuk vonden: de pracht van de 
natuur, de vrolijke gezichten, de vrijheid! Heerlijk toch?! Ik ben van plan om dat weer dagelijks in te 
plannen in mijn agenda: gewoon even kind zijn!De Nederlandse vertaling van de gehele tekst is iets 
zoals dit: ‘Als je ook maar íets kunt zijn, wees dan vriendelijk.’ Dat hopen we als christelijke school toch 

zeker uit te dragen! Veel zegen deze maand en veel plezier met kind zijn 😊 

Schroom niet om ons aan te spreken of te mailen naar: gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl. 
We bidden altijd voor heel de school en alle betrokkenen, maar elke maand staat er ook één klas 
centraal waar we voor alle kinderen apart bidden. Deze keer is dat groep 1/2 RD. Wees welkom op 
elke eerste vrijdag van de maand om 8.30u in de personeelskamer op school.  

Warme groet van de gebedsgroep 

Geboortebericht 
Van de familie Ouwehand kregen we een geboortekaartje 
van Daan. Juliëtte, Peter en Lieke hebben er een broertje bij. 
Van onze kant natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie 
nieuwe aanwinst. 
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Jarigen van oktober  - Van harte gefeliciteerd!  

Datum  Naam  Groep 

1 Fenna Hoek  groep 5 

1 Sanne Mens  groep 8 

3 Jill Eekhof  groep 8 

3 Fleur van Klaveren  1/2 RD 

4 Fenna van Duijn  1/2 RD 

8 Noah van Delft 1/2 M 

8 Lise van Duijn  groep 8 

11 Gwen de Winter groep 7 

12 Bella Zandbergen 1/2 RD 

13 Suze Dijksterhuis groep 5 

14 Géan Hoek  groep 5 

15 Carlijn van der Wiel groep 8 

16 Colin van Weeghel  groep 3 

16 Finn van Weeghel  groep 3 

21 Gio Haasbroek groep 7 

23 Anouk Mens  groep 4 

25 Lily van Bemmelen  groep 3 

27 Jesse van den Eijkel  groep 3 

 


