
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de Info  van maart. 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 

 
 

 

Aan de ouders en leerlingen van de Julianaschool, 
 
En hier weer een bericht van (juf) Rienkje. Nog steeds word ik bijna dagelijks  verrast met 
post en medeleven van u en jullie. Het blijft bijzonder en heel fijn, veel dank daarvoor. 
 
Wat gebeurt er toch veel in een schooljaar en wat ervaar je dat ‘anders’ als je aan de zijlijn 
staat. Zo beluisterde ik, weliswaar een uurtje later, de scholendienst van zondag 9 februari  
jl. Ik was ontroerd toen ook mijn naam klonk in de voorbeden. En in de ‘stilte’ van onze 
huiskamer kwamen de bemoedigende  troostende woorden ‘diep’ binnen.  Afgelopen 
dinsdag, 25 februari,  heb ik mijn zesde chemokuur gehad. Ook deze hakte  er weer 
behoorlijk in en nu moet ik daarvan weer bijkomen. We hopen van harte dat het bij deze 
zes kuren mag blijven!  
 
Daarna kan en mag ik weer gaan opbouwen aan mijn herstel. Op dit moment heb ik nog 
weinig zicht op dit proces, behalve dat ik er heel positief in sta. Ik stel me voor dat ik over 
een paar weken ook weer de school kan gaan bezoeken, uiteraard om te beginnen met 
een kopje koffie/thee met mijn hartelijke, meelevende collega’s. En natuurlijk zal ik op een 
gegeven moment ook weer in contact komen met de kinderen en met u als  ouders. Daar 
verheug ik me op. Maar alles zal zijn ‘tijd’ nodig hebben. 
 
Met een warme groet,  
(juf) Rienkje 
 

   Bericht van juf Rienkje 

maart 2020 



 

We zijn blij om u te kunnen laten weten dat de vestiging van een peuterspeelzaal op onze 
school definitief doorgaat. Met ingang van 1 september kunnen kinderen van twee tot 
vier jaar terecht op de nieuwe peuteropvang van Smallsteps.  
 
De vestiging van een peuterspeelzaal in school maakt het mogelijk om de doorgaande 
lijn van voorschoolse educatie naar het onderwijs in groep 1 nog beter vorm te geven: er 
kan makkelijker informatie uitgewisseld worden over de ontwikkeling van de leeringen 
van de voorschool en de collega’s kunnen intensiever overleggen over het lesaanbod en 
zodoende een betere afstemming realiseren. 
Ook het aanbod voor naschoolse opvang zal verder uitgebreid worden: naast de huidige 
opvang van de leerlingen van 8-12  jaar, zullen vanaf volgend schooljaar ook de kinderen 
tot 8 jaar op onze school terecht kunnen.  
 
De komende maanden zullen we aan de slag gaan met de verdere voorbereiding, zoals 
het aanpassen van het schoolplein en inpandige verbouwing. Vanaf april zal het mogelijk 
zijn om via de website van Smallsteps kinderen in te schrijven voor de peuterspeelzaal. 
Wanneer u meer informatie wilt hebben of vragen heeft, dan kunt u daarvoor terecht bij 
mw. Diana Houwaard.  
 

 
 

 

Niet lezen maar luisteren?! 
 
Als lezen moeite kost, hebben veel kinderen geen zin meer. Een boek beluisteren vinden 
ze meestal juist wél leuk. Zo luisteren ze naar verhalen die ze misschien (nog) niet kunnen 
lezen. Luisterboeken helpen om het leesplezier terug te brengen. De app LuisterBieb van 
de Bibliotheek staat boordevol luisterboeken. Met deze luistertips geniet je kind van 
prachtige verhalen. 
 
Boer Boris wil geen feest  
Op de boerderij van Boer Boris worden dieren geboren. Maar Boer 
Boris wil geen feest. Daar heeft hij helemaal geen tijd voor. Of toch 
wel? Fijn en grappig luisterboek voor jonge kinderen. 3+ 

 
 
 
De beste, geweldigste meest fantastische opa’s ter wereld  
De drie opa’s van Dirk scheppen enorm op over hun kinderjaren. 
Want vroeger was alles erger. Hilarisch verhaal. Als je tijdens het 
luisteren meekijkt in het prentenboek wordt het nóg leuker. 4 + 
 
 
 

   Peuterspeelzaal 

   Bibliotheek op school 

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html


 
Mees Kees - De rekenrap  
Wie wil er nou geen Mees Kees als meester? In dit deel gaat hij rappen 
met de kinderen. Rapper Pépé komt helpen. 7+ 
 
 
 

De regels van Floor 
Floor verzint haar eigen regels. Bijvoorbeeld: als je prinsesje speelt mag 
je altijd je moeder als lakei gebruiken. Geluiden als piepende deuren en 
voetstappen maken deze grappige verhaaltjes nog levendiger. 8+ 

 
 
Spinder  
Hidde heeft een insectenlaboratorium in een geheime kelder. Zijn broer 
Jeppe eist de kelder op en verklaart zijn broertje de oorlog. Een spannend 
dagboek dat prachtig wordt voorgelezen. 10+ 
 
 
 

De grijze jager  
De vijftienjarige wees Will wordt opgeleid tot grijze jager, een spion van 
de koning. Deze spannende serie is ontzettend populair. In de LuisterBieb 
vind je alle twaalf delen!  11+ 

 
 
Kruistocht in spijkerbroek  
De vijftienjarige Dolf komt via een tijdmachine per ongeluk terecht in het 
jaar 1212, midden in een kruistocht. Beroemde klassieker. 12+ 
 
 
 

Handig in de LuisterBieb-app: 
 
 Elk luisterboek begint met een voorproefje van het boek. Spreekt het fragment je 

aan, dan download je het boek.  
 Onder de i-kop vind je meer informatie over boek, schrijver en voorlezer.  
 Nadat je het luisterboek hebt gedownload, heb je geen internet meer nodig om te 

luisteren.  
 Nog een half uurtje luisteren voor je gaat slapen? Stel de slaaptimer in.  
 Voor leden van de Bibliotheek zijn er extra veel luisterboeken. Je ziet aan het label 

meteen bij welke collectie een luisterboek hoort. Grijs label: gratis voor iedereen. Wit 
label: promotieboeken, tijdelijk gratis. Oranje label: alleen voor leden van de 
Bibliotheek. 

 

Schrijver op bezoek 
 
Het is ons gelukt om schrijver en illustrator Harmen van Straaten naar 
onze school te laten komen. Hij komt woensdag 11 maart op bezoek 
voor de groepen 1 t/m 4. Harmen van Straaten is bekend van o.a. ‘Super 
Jan’. De boeken over ‘Super Jan’ lees je achter elkaar uit. Harmen van 
Straaten heeft ook zelf de illustraties bij deze boeken gemaakt. Ook 
schreef hij het boek ‘Alle wielen in de file’: 
 



Vandaag gaan de beren 
bij opa en oma logeren. 
‘Hup!’ zegt papa Beer, ‘we moeten gaan. 
We willen straks niet in een file staan.’ 
 
Maar onderweg zit alles tegen... 
Heel veel auto’s, heel veel pech, en een goed einde. 

 
Voor kinderen is een schrijversbezoek vaak een boeiende kennismaking met 
een schrijver en zijn werk. Het is een goede stimulans voor leerlingen om de 
boeken van een bepaalde schrijver te lezen. Dit bevordert het plezier in 
lezen. We kijken er naar uit!  
  
De commissie Bibliotheek op School   

 

 

De kinderen van de groepen 5 en 6 krijgen deze periode extra muzieklessen van juf 
Marinda, gastdocent van de Muziekschool. Zij bereidt samen met de kinderen een mini-
concert voor dat binnenkort opgevoerd wordt voor de groepen 3 en 4. Ook komt er de 
laatste les van de lessenserie een andere gastdocent op school, Wouter Wierda. Hij komt 
de kinderen van alles vertellen en laten horen over zijn favoriete instrument: de saxofoon.  
 
Voor de kinderen die belangstelling hebben om zelf muziek te maken en willen 
uitproberen of de saxofoon misschien iets voor hen is, biedt de docent een gratis proefles 
aan: 
 
Wanneer? donderdag 19 maart. 
Waar? speellokaal van de Julianaschool. 
Hoe laat? van 14:45 – 15:45 uur. 
 
Als uw kind wil meedoen aan de proefles (ook mogelijk voor kinderen die niet in groep 5 
of 6 zitten), kunt u hem/haar opgeven via Social Schools. In de kalender is op 19 maart het 
item ‘Proefles Muziekschool’ toegevoegd, waarbij u kunt aangeven of u (uw kind) 
aanwezig zal zijn. U bent zelf ook van harte welkom bij de proefles! 
  

 

Aan het eind van dit schooljaar zullen enkele ouders stoppen met hun werk voor de 
ouderraad, omdat hun jongste kind naar het VO gaat. De OR is dus op zoek naar 
versterking voor het nieuwe schooljaar. 
 
Lijkt het u leuk om op school te helpen met allerlei hand-en-spandiensten? Bent u 
meerdere dagen in de week beschikbaar? Kunt u goed organiseren en samenwerken? 
Dan is de OR wellicht iets voor u. Op de website vindt u informatie over de 
werkzaamheden die de OR doet. 
 
Wanneer u interesse heeft om in de ouderraad te gaan, dan kunt u een berichtje sturen 
aan ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl. 
 
 

   Proefles saxofoon van de Muziekschool 

   Vanuit de ouderraad 

mailto:ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl


 

Ook de verkeerscommissie is op zoek naar versterking voor in het 
nieuwe schooljaar. De commissie van verkeersouders overlegt vier keer 
per jaar over de verkeersveiligheid rondom school, de organisatie van 
de verkeersdag, dode hoekvoorlichting en het verkeersexamen van 
groep 7. Heeft u interesse (voorkeur voor ouders met een kind in groep 
1 t/m 4), dan kunt u een berichtje sturen aan Rik of Henk-Jan.  
 

 

Hieronder staan de data van de schoolvakanties die zijn vastgesteld voor volgend 
schooljaar: 
 
Herfstvakantie 19-10-‘20 - 23-10-‘20 

Kerstvakantie 21-12-‘20 - 01-01-‘21 

Voorjaarsvakantie 22-02-‘21 - 26-02-‘21 

Pasen 02-04-‘21 - 05-04-‘21 

Koningsdag 27-04-‘21 

Meivakantie 03-05-‘21 - 14-05-‘21 

Tweede Pinksterdag 24-05-‘21 

Paardenmarkt 09-06-‘21 

Zomervakantie 19-07-‘21 - 27-08-‘21 
 

 

In de afgelopen weken zijn er mooie bedragen opgehaald voor World Servants. Bij de 
maandopening van 9 maart zal er een cheque worden overhandigd aan één van de leden 
van World Servants. We hebben met elkaar het bedrag van € 540,- gespaard. Dit is een 
mooie bijdrage voor hun project in Rwanda, waar zij zullen gaan bouwen aan 
onderwijsfaciliteiten in de vorm van lokalen voor een vakschool. 
 
De Usher-flessenactie loopt ook heel goed! Regelmatig is het winkelwagentje is de hal tot 
aan de rand gevuld met statieflessen. Spaart u nog even met ons mee? De statiegeld-
flessen kunnen nog t/m 6 maart worden ingeleverd.  
 
Vanaf maandag 2 maart start er weer een nieuw zendingsproject. Eigenlijk zijn het er 
twee, maar deze twee doelen zijn met elkaar verbonden. We gaan met elkaar sparen voor 
twee doelen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker. De strijd tegen kanker raakt ons 
allemaal! Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft met deze 
ziekte. Zo denken wij natuurlijk ook aan juf Rienkje die op dit moment behandelingen 
ondergaat. 
 
Ten eerste noem ik Theo Fokkema, de opa van Jet Kromhout uit groep 1. Hij gaat de Tour 
for Life fietsen.  De Tour for Life is een 8-daagse fietstocht van Bardonecchia (Italië) naar 
Sittard met totale afstand van 1300 km. De opbrengst van deze tour is voor onderzoek 
naar kanker welke in dit geval uitgevoerd wordt in het Erasmus MC Kankerinstituut en 
wat gefinancierd wordt door het Daniël den Hoed Fonds. 
 
 
 

   Vanuit de verkeerscommissie 

   Vakantierooster schooljaar 2020 - 2021 

   Bericht van de zendingscommissie 



Ten tweede noem ik Petra Hoek, de moeder van Sanne (groep 6) en Géan (groep 3). Zij 
gaat naar Frankrijk om mee te doen aan de Alpe d'HuZes. Een sportief evenement waarbij 
zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en de verbetering 
van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. 
 
In de bijlage kunt u meer informatie lezen van deze twee kanjers. We hopen dat we de 
komende weken met elkaar weer veel geld zullen sparen voor deze twee prachtige 
doelen. In de hal hangt een spaarthermometer waarop u kunt zien hoeveel we met alle 
kinderen hebben gespaard. U doet toch ook weer mee?  
 
Namens de zendingscommissie, 
juf Daniëlle. 

 
 
 

 

Lieve ouders, team en betrokkenen van de Julianaschool, 
 
Hebben jullie een fijne vakantie gehad? 
Het is alweer maart. We gaan de winter afsluiten en de 
lente in. Hoewel het niet echt ‘winter’ is geweest, zie ik 
wel uit naar de zonnige dagen en het nieuwe leven 
dat we al langzaam uit de grond zien opkomen. Hoe 
mooi heeft God dat toch gemaakt, dat de wereld elk 
seizoen weer een beetje veranderd in Nederland.  
Maar of het nou regent of de zon schijnt, we mogen 
God prijzen en de ander gelukkig fluiten, zoals op het 
plaatje  Geniet van deze dag en week en mocht je 
aan het eind van de week bij ons aan willen sluiten, 
dan ben je meer dan welkom op vrijdag 6 maart om 
8.30 uur in de lerarenkamer.  
 

 
 
Liefs de Gebedsgroep,   gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

   Bericht van de ouders van de gebedsgroep 

mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl


 
 
Dit zijn de leerlingen die jarig zijn in maart. We wensen hen een heel fijne verjaardag toe!  
 
Dag Naam      Groep 
3   Wim Kuijt      5 
5   Liv Kralt      3 
6   Tristan van Dijk     4 
12  Emiël van Vliet     4 
13   Simon Elshout     5  
15   Jesper Kroon     5 
15  Mees van der Meij    6 
18   Luuk Kellner     3 
18   Linde van Zuijlen    4 
20   Dylan Koelewijn     5 
20   Sophie van Starkenburg   7 
26   Jesse van Dijk     7 
27   Hans van Egmond    4 
27   Sem Hoek      7 
27   Duuk Rasenberg    3 
27   Demi Zange     8 
27   Marit Zange     8 
31   Elvita van Vliet    1-2R&D 
 

   Verjaardagen maart 

De volgende Info  maandbrief wordt op woensdag 1 april verstuurd. 

 


