
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vanuit het team 

De herfstvakantie ligt inmiddels alweer achter ons, wat gaat het altijd toch snel. In de school zien we 
veel sfeervolle decoraties van de herfst. Hoewel het de afgelopen week heerlijk weer was, lijkt het 
vanaf nu echt gedaan met de zomer.  
Nog even en dan dient de gezellige feestmaand zich aan. We hadden ons verheugd op meer 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Helaas zijn er signalen dat de Corona besmettingen wederom 
toenemen. Wat dit precies gaat betekenen, kunnen we nu nog niet zeggen. Het is daarom nu extra 
belangrijk om heel alert te blijven, regelmatig zelftesten te doen, bij klachten te laten testen en bij 
een positieve test in quarantaine te gaan.  
Wij begrijpen dat het voor u als (werkende) ouder niet eenvoudig is om plotseling thuisquarantaine 
te organiseren wanneer u en/of uw kind positief getest wordt. Echter, het belang van de andere 
kinderen op school én alle leerkrachten en andere betrokkenen in school weegt ook zwaar. Een ieder 
wil heel graag gezond blijven en ook wanneer men gevaccineerd is, biedt dit geen 100% bescherming, 
met name tegen de Delta-varianten. 
In de bijlage treft u de meest recente beslisboom. Wanneer u en/of uw kind in quarantaine moet, dan 
horen wij dit graag van u. Zo kunnen wij er voor zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk online de lessen 
mee kan doen. U begrijpt dat dit voor een leerling in de midden- en bovenbouw makkelijker is dan 
voor een leerling uit de onderbouw. Het is niet altijd mogelijk om meteen (online) onderwijs te 
realiseren maar wij doen ons best om ervoor te zorgen dat ook leerlingen in quarantaine onderwijs 
kunnen blijven volgen. Wanneer uw kind ziek is, gaan wij er vanuit dat hij of zij geen lessen kan volgen. 
Laat daarom altijd aan de groepsleerkracht of directie weten of uw kind ziek is of in quarantaine 
moet. Wij hopen en bidden dat een ieder gezond is en blijft! 

Oudergesprekken eind november 

Op dinsdag 23 en woensdag 24 november staan de tienminutengesprekken 
met ouders gepland.  Er wordt nog geen rapport opgesteld, maar de leerkracht 
zal u wel bijpraten over de bevindingen van de eerste schoolperiode. Ook vullen 
de leerlingen van groep 5 t/m 8 de komende weken een vragenlijst in over 
veiligheid en welbevinden. Wellicht komen daaruit zaken naar voren die de 
moeite waard zijn om met u te bespreken. Het gaat dus om een oudergesprek, 
uw kind is er deze keer niet bij aanwezig. Binnenkort ontvangt u via Social 

Schools de link naar de gesprekkenplanner. 
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Verkeersdag 

Op woensdag 3 november as willen we weer onze jaarlijkse 
verkeersdag houden. Dit houdt in dat de fietsen van de kinderen uit 
groep 6, 7 en 8 worden nagekeken door de fietsenmaker Aad van 
Giezen. Het is namelijk erg belangrijk om ervoor te zorgen dat er 
goede verlichting zit op de fiets van uw kind en van uzelf zodat u en 
uw kind goed zichtbaar zijn in het verkeer. 
  

Daarnaast zal onze wijkagent Gerwin op school komen en in 
alle klassen wat gaan vertellen over verkeersveiligheid. We 
hopen op een leerzame en leuke verkeersdag. 
De commissie is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe 
verkeersouders namelijk Christa de Mooij, moeder van Joey, 
Nicky en Jill en Jacqueline Lapre, moeder van Danique. Van 
harte welkom! 
Met vriendelijke groeten van de verkeerscommissie 
Julianaschool 
 
 Leerlingenraad 

Dinsdag 5 oktober vond de eerste vergadering van 
de leerlingenraad plaats. De leerlingenraad is een 
groep leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De 
‘raadsleden’ zijn als vertegenwoordiger gekozen 
door hun eigen klasgenoten en overleggen een 
aantal keer per jaar namens hun klas met de 
directie. De kinderen bepalen zelf welke zaken er 
besproken worden. Eigenlijk kunnen alle dingen 
besproken worden die te maken hebben met de 
school als fijne leer- en speelomgeving. Wordt 
vervolgd!  
De raadsleden voor het schooljaar 2021 - 2022 

zijn: Sven de Mooij en Llly de Moor (groep 8),  Izzy Hoek en Joah Mens (groep 6), Indy van Egmond en 
Ruben de Jong  (groep 7) en Mila van der Zwart en Thijs Heemskerk (groep 5).  
 
 

Heropening Tiny Forest “Bush Bush” 

U heeft het wellicht uit de plaatselijke pers al vernomen, maar 
op vrijdag 15 oktober is het Tiny Forest naast de school officieel 
heropend. Kinderen van groep 6 mochten hierbij aanwezig zijn 
en kregen een mini les over wilde bijen. Tevens is er een 
insectenhotel geplaatst. Wij kunnen van het Tiny Forest gebruik 
maken door kinderen les te geven over de natuur in dat bos maar 
het is ook bedoeld als  ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. 
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Op tijd beginnen 

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat de lessen niet op 
tijd kunnen beginnen omdat leerlingen te laat op school komen. 
Wilt u er alstublieft op letten dat uw kind op tijd naar school 
gaat zodat we om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen. 
Vanaf 08.20 uur mogen de leerlingen naar binnen komen zodat 
ze voldoende tijd hebben om hun jassen op te hangen en 

overblijfspullen op te ruimen e.d. 
  

Bericht van de zendingscommissie 

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met een nieuw 
zendingsdoel: Actie schoenendoos. Wij hebben u hier al het 
één en ander over verteld. Inmiddels hebben we genoeg 
schoenendozen gespaard om op school te gaan vullen. 

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede 
extra kwetsbaar. Daarom doen wij mee aan de 
Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een 
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een 
onbetaalbaar cadeau! 

Ook voor onze leerlingen heeft de Schoenendoosactie impact. Ze leren wat het is om bezit en liefde 
te delen met een kind ver weg. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals eerlijk delen, 
duurzaamheid en naastenliefde. Hier zal ook in de groep van uw kind aandacht aan worden besteed. 

Op maandag 25 oktober, 1 november en 8 november mogen de leerlingen dus de spulletjes 
meenemen die op de flyer staan vermeld.  We hebben op maandag 25 oktober al veel spulletjes 
mogen ontvangen van enthousiaste leerlingen. Wij gaan er voor zorgen dat de meegenomen 
schoenendozen worden gevuld met deze spulletjes. 

Uiteraard kan en mag er ook nog zendingsgeld meegenomen worden, dat geld wordt gebruikt voor 
de verzendkosten van de dozen. Per doos die wij leveren, moeten wij €5,- betalen. 

Op deze site: Schoenendoosactie https://www.youtube.com/watch?v=ZlxYrLT-RZQ kunt u wat 
algemene informatie zien over deze actie. 

En wat is het mooi om een kind in nood een mooi verrassingspakket aan te bieden. Vul een 
schoenendoos; geef een schat! 

 Helpt u ook weer mee? 

 Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlxYrLT-RZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxYrLT-RZQ
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Bericht van de gebedsgroep 

 
Het is alweer november, de herfst is in volle gang, de bladeren liggen 
overal op de grond waar je heerlijk mee kunt spelen en andere creatieve 
dingen mee kunt doen. Hier liggen ook al heel veel 
kastanjes met satéprikkers als dieren, poppetjes en andere creaties. Kortom 
een heerlijke tijd. 
Althans dat kan het zijn. Het is ook een donkere tijd, de tijd is weer verzet, 
het wordt eerder donker, de stormachtige dagen helpen niet altijd mee in 

een positief humeur. 
Weet dan dat God er is die het LICHT in je hart wil schijnen. Zoals de lichtjestocht afgelopen weekend 
werd gehouden, zo mogen ook wij het licht van Jezus doorgeven aan de mensen om ons heen! 
De gebedsgroep komt as. vrijdag 5 november weer samen in personeelskamer op school om 8.30u. 
Meer dan welkom om ook te komen! 

Jarigen van november 

 
Datum Naam Groep 

1 Izzy Hoek  groep 6 

3 Cas Verhart  groep 6 

7 Lexi Hoek  1/2 RD 

14 Luca van den Blink  groep 3 

15 Nilan van der Plas  groep 3 

17 Luca van der Gugten  groep 3 

17 Yaice Guijt  groep 5 

17 Babette den Heijer groep 7 

17 Julian Ravensbergen groep 3 

20 Milou van Duijn 1/2 RD 

25 Indy van Egmond  groep 7 

26 Sam van Egmond  groep 3 

30 Esther van Klaveren groep 8 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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


