
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de Info  van januari. De Info is de 
maandbrief van de Julianaschool waarmee diverse 
(ouder)geledingen u op de hoogte houden van hun 
activiteiten. Ook wordt er algemene informatie met u 
gedeeld en kunt u lezen welke ontwikkelingen er op 
school gaande zijn.  
 
Nieuws uit de klassen en andere actualiteiten worden 
gedeeld via aparte berichten in Social Schools. In Social 
Schools kunt u ook de kalender inzien waarop alle 
activiteiten van de school aangegeven staan. 
 
Veel plezier met het lezen van deze maandbrief. Voor 
vragen en/of opmerkingen over de inhoud kunt u bij de 
directie terecht. 
 
Een vriendelijke groet, 
het team van de Julianaschool 

 
 

 

In deze eerste maandbrief van het nieuwe jaar beginnen we 
uiteraard met het toewensen van een heel mooi nieuw 
kalenderjaar. Als schoolteam wensen we u als ouders en natuurlijk 
ook uw kinderen alle goeds toe.  
 

Het jaar 2019 hebben we afgesloten met Kerst en we mogen terugkijken op mooie 
vieringen. Vanaf nu richten we onze blik op 2020 waarin veel te gebeuren staat op school, 
zoals de uitbreiding en aanpassing van het schoolplein, de vestiging van een 
peuterspeelzaal en het kiezen van een nieuwe rekenmethode voor de komende jaren. 
We kijken er naar uit om daarmee aan het werk te gaan en zullen ons best doen om er 
een mooi jaar van te maken! 
 

 

Aan alle ouders en leerlingen van de Julianaschool, 
 
Allereerst wil ik u het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar 2020. Dat er veel goeds, 
gezondheid en voorspoed mag zijn voor u en voor jullie allemaal. 
Dank  voor alle goede wensen die ik van u mocht ontvangen op allerlei manieren. Wat 
betreft mijn gezondheid zit ik midden in mijn chemokuren. Ik heb er inmiddels 3 gehad 
en er staan er nog 3 in de planning. De chemokuren maken me behoorlijk ziek en 
natuurlijk hopen we erop dat dit allemaal tot volledig herstel zal leiden. Binnenkort krijg 
ik een tussentijdse scan om te kijken of de chemo zijn werk doet. Gezien het ‘kale koppie’ 
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dat ik heb, denk ik dat de chemo het ‘goed’ doet. Uiteraard krijg ik na de allerlaatste kuur, 
nog een scan om te kijken of de kankercellen helemaal weg zijn. Natuurlijk gaan we daar 
vanuit en zo niet dan is er een vervolgtraject nodig.  
Al het medeleven vanuit de Julianaschool,  van collega’s, leerlingen en ouders,  draagt 
zeker bij aan het vertrouwen op een goede afloop. Dank u wel. 
 
Met een warme, hartelijke groet, 
(juf) Rienkje 

 

Vorig schooljaar hebben we een zogenaamde leerlingenraad ingevoerd op school. 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 vijf keer per jaar 
namens hun klas met de directie. De kinderen bepalen de bespreekpunten. Zo hebben 
we het bij de eerste vergadering van dit schooljaar o.a. gehad over het schoolplein (zie 
volgende item), afspraken rondom schonere toiletten en meer voorleesactiviteiten. 
Eigenlijk kunnen alle dingen besproken worden die te maken hebben met de school als 
fijne leer- en speelomgeving. De raad is in ieder geval enthousiast van start gegaan en we 
zijn benieuwd naar de verdere inbreng van de leerlingen in de rest van het schooljaar. 
 
De raadsleden voor het schooljaar 2019-2020 zijn: 
 
Jay-Lynn en Simon (groep 5) 
Quint en Joshua (groep 6) 
Anouk en Sebas (groep 7) 
Demi en Marit (groep 8) 
 
 

 

Achter de schermen wordt al lange tijd toegewerkt naar een uitbreiding van het 
schoolplein. Het is de bedoeling dat een gedeelte van het naastgelegen grasveld bij het 
plein getrokken wordt. We hopen dit de komende periode definitief in orde te maken. 
Vervolgens zullen we samen met de leerlingen wat ideeën op een rij zetten voor een 
(gedeeltelijke) herinrichting van het plein.  
 

 

   Vanuit de leerlingenraad 
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Vooruitlopend op de pleinaanpassing is er alvast een nieuw toestel geïnstalleerd: the 
gamer. The gamer is een interactieve vloer die bestaat uit zonnepanelen die geschikt zijn 
om op te lopen en te springen. Met de energie die de panelen opwekken, wordt de vloer 
‘aan’ gezet. Via sensoren en lichtjes kunnen de kinderen vervolgens allerlei spellen spelen, 
zoals Tafeltrainer en Turn off the light. Er is ook een lesprogramma beschikbaar voor de 
hogere groepen, waarbij de leerlingen leren om te programmeren en tijdens die 
lessenserie een spel ontwerpen dat daadwerkelijk gespeeld kan worden op onze eigen 
gamer. The gamer is dus een mooie mix van duurzaamheid, bewegend leren en  
21ste eeuwse vaardigheden. 

 
Woensdagmorgen zullen de leerlingen van de 
leerlingenraad The Gamer ‘openen’ en aan alle andere 
kinderen demonstreren welke spellen er gespeeld kunnen 
worden. We hopen dat de kinderen er heel veel plezier aan 
zullen beleven! 
 
 

 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari, 
leest iedereen voor uit Het Prentenboek van het Jaar ‘Moppereend’. Speciaal voor De 
Nationale Voorleesdagen wordt het Prentenboek van het Jaar in een mini-editie 
uitgebracht voor € 5,25.  
 
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van 
mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die 
haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met 
hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal 
aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen 
wordt het donderwolkje boven moppereend groter en 
groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. 
En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende 
dieren in de plassen en een regenboog.    
 
Op de website van de Nationale Voorleesdagen vindt u allerlei voorleestips om het 
voorlezen (nog) leuker te maken: https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips/  
 
De commissie Bibliotheek op School 
 

 

Op maandag 17 en dinsdag 18 februari zullen de tienminutengesprekken over het rapport 
gehouden worden. Het gaat daarbij om een oudergesprek in de avond; de kinderen zijn 
zelf niet bij het gesprek aanwezig. 
 
In voorgaande jaren konden we met ons administratiesysteem ParnasSys een rooster 
maken en u allemaal laten weten op welke dag en tijd uw gesprek gepland stond. De 
‘roostermaker’ van ParnasSys is echter niet langer beschikbaar en we zullen daarom op 
een andere manier een rooster moeten opstellen. We zullen daarvoor Social Schools gaan 
gebruiken.  
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Met de gespreksplanner van Social Schools krijgt u een persoonlijk bericht waarin u 
gevraagd wordt om zelf een dag en tijd te kiezen waarop u op gesprek komt. Ouders met 
meerdere kinderen op school krijgen als eerste de gelegenheid om hun gesprekken te 
plannen, zodat ze genoeg keuze hebben om de tijden aaneen te laten sluiten.  
U ontvangt binnenkort verdere informatie over het gesprek en een toelichting op het 
gebruik van de gespreksplanner. 
 

 
 

 

Bericht van de gemeente:  
Alle kinderen en jongeren in de gemeente Katwijk verdienen een gelijke kans op zo goed 
mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Elk kind moet talenten kunnen ontwikkelen. 
Dit zorgt ervoor dat zij later met plezier en naar vermogen kunnen deelnemen en 
bijdragen aan de maatschappij. Er gaat gelukkig al veel goed in onze gemeente, maar 
soms kan het nog beter! 
 
Daarom gaat de gemeente, samen met scholen, ouders, verenigingen, organisaties én 
natuurlijk de kinderen en jongeren, een onderwijsagenda maken. In deze agenda staat 
hoe we willen dat het onderwijs er over een aantal jaar uit ziet en welke acties nodig zijn 
om dit te bereiken. De komende maanden gaan we met allerlei mensen in gesprek om 
de agenda te bepalen. Heeft u een mening of goed idee over het onderwijs in Katwijk? 
Vul dan de enquête in! 
 

 

In de maand december is er heel enthousiast gespaard 
voor een uitje voor de kinderen van het AZC. We hebben 
in totaal € 588,- opgehaald en een ouder heeft dit bedrag 
afgerond naar het mooie bedrag van € 600,- Wat fijn dat 
we dit met elkaar hebben gespaard voor deze kinderen 
en zo kunnen bijdragen aan een leuk uitje naar 
Groenendaal. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Vanaf januari start een nieuw zendingsdoel: we gaan zeven weken sparen voor een 
bouwproject van World Servants. Een oud-leerling van onze school -Kirsten van Klaveren-  
gaat hieraan meewerken. World Servants is een christelijke organisatie die iedere twee 
jaar naar een ontwikkelingsland gaat om daar samen met de lokale bevolking 
bijvoorbeeld een school of kliniek te bouwen. Het komende project van 2020 zal in 
Rwanda zijn, waar de jongeren van World Servants zullen gaan bouwen aan 
onderwijsfaciliteiten in de vorm van lokalen voor een vakschool waarin de lokale jeugd 
opgeleid zal kunnen worden.  Dit biedt de tieners in Nyakiriba en de omgeving een beter 
arbeids- en toekomstperspectief.  

   De onderwijsagenda van Katwijk 

   Bericht van de zendingscommissie 
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Op de website van WS kunt u er meer over lezen: 
https://www.worldservants.nl/rijnsburg  
Fijn dat we dit prachtige initiatief kunnen ondersteunen.  
Doet u weer mee?!  
 
Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle. 

 

 

 
 
Op vrijdag 10 januari komen we om 8:30 uur weer samen in de personeelskamer op 
school. Van harte welkom om aan te sluiten! 
 
Liefs de Gebedsgroep 
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 
 
5  Kiki Schoneveld     6 
6  Sem Eendebak     8 
15  Lieke Dijksterhuis    6 
16  Lars Righarts     6 
17  Lily de Moor     6 
17  Britt van den Oever    7 
17  Luuk van den Oever    7 
18  Julian Schoneveld    1-2m  
20  Sascha van Dam    5 
22  Levy Star      1-2m 
22  Mitchell Westra     7 
23  Radin Amighi     4 
24  Tara Star      4 
27  Anouk van Duijn    7 
27  Justin van Duijn     1-2RD 
28  Lucie van der Valk    1-2m 
 
De volgende Info  maandbrief wordt op maandag 3 februari verstuurd. 

   Bericht van de ouders van de gebedsgroep 

   Verjaardagen januari 
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