
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij sturen we u de Info Maandbrief van april. 
Normaal gesproken is het een feestelijke maand en 
worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd. De 
realiteit is dit jaar helaas heel anders: de scholen 
moeten tot eind april gesloten blijven, activiteiten 
kunnen niet doorgaan en het is nog maar de vraag 
welke zaken er na de meivakantie wel weer opgestart 
mogen worden. Een lastige periode waarin van 
iedereen veel gevraagd wordt. 
 
Toch zien we aan alle foto’s en filmpjes die we 
ontvangen dat ouders er samen met hun kinderen 
het beste van proberen te maken. Wij hebben daar 
heel veel waardering voor! Ook voor de komende 
periode opnieuw heel veel sterkte en succes gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Julianaschool 
 

 
 

 

Zoals gezegd zijn de maanden april en mei doorgaans maanden waarin diverse 
activiteiten plaatsvinden. Om u duidelijkheid te geven over wat er wel/niet doorgaat, 
hebben we hieronder de activiteiten voor u op een rij gezet en aangegeven wat er met 
de betreffende activiteit zal gebeuren.  
 
Verkeersexamen groep 7 | donderdag 2 april 
Het examen wordt verplaatst. Veilig Verkeer Nederland bekijkt of het mogelijk is om 
zowel het schriftelijk als het praktijkexamen in juni te houden. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat het examen verplaatst wordt naar begin groep 8. 
 
Paasviering | donderdag 9 april 
De viering van Pasen gaat op onze school meestal gepaard met een samenkomst in de 
hal, het eten van matses en een feestelijk aangeklede lunch. Dat gaat helaas niet door. 
Voor dit jaar was er een voorstelling geboekt voor de kinderen. Deze voorstelling is 
omgeboekt naar volgend schooljaar, die houden de kinderen dus nog tegoed. 
 
Koningsspelen | vrijdag 17 april 
Alle activiteiten rondom de Koningsspelen zijn geannuleerd: geen ontbijt, spellencircuits 
op het plein en sportevenement voor groep 6 t/m 8 op Sportpark De Krom. 
 
 
 
 

   Planning komende periode 

april 2020 



Eindtoets groep 8 | dinsdag 21 april 
Het ministerie heeft besloten dat de leerlingen van groep 8 dit schooljaar geen eindtoets 
maken. Dat betekent dat de scholen voor voortgezet onderwijs de klassen zullen indelen 
op basis van de schooladviezen die al voor 1 maart afgegeven waren. 
 
Dodenherdenking en bevrijding | maandag 4 en dinsdag 5 mei 
Er zal op 4 mei geen stille tocht en bloemlegging plaatsvinden waaraan leerlingen van 
scholen jaarlijks deelnemen. De Oranjevereniging denkt na over een alternatieve manier 
om stil te staan bij de dodenherdenking. Ook de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding 
gaan niet door zoals gepland, er volgt later nog informatie over eventuele alternatieven. 
 
 
Op het moment van schrijven kunnen we nog geen uitsluitsel geven over het 
schoolkamp en de schoolreizen. We zullen u dan ook nog niet vragen om daarvoor 
betalingen te doen. We houden u op de hoogte. 
 

 

In 1987 illustreerde hij zijn eerste kinderboek en daarna heeft hij zo’n circa 400 boeken 
geïllustreerd. Hij schreef ook zelf ruim 50 boeken voor alle leeftijden. Van prentenboeken 
voor de allerkleinsten tot romans voor 15-jarigen en ouder. Vertalingen van zijn werk 
worden o.a. in Duitsland, België, Korea, Japan, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en 
Denemarken uitgegeven. Dit gaat over….Harmen van Straaten. Deze fantastische schrijver 
is 11 maart bij groep 1, 2, 3 en 4 op bezoek geweest. De kinderen waren enorm enthousiast. 
We kijken met veel plezier terug op zijn bezoek. 
 
De commissie Bibliotheek op School   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Schrijver op bezoek 



 

 
In de vorige Info stond onderstaande 
oproep van de verkeersouders. Omdat er 
nog geen reacties zijn binnengekomen, 
hebben we het bericht nogmaals geplaatst. 
Is het wellicht iets voor u? Laat het ons 
weten. 
 
 
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.  
 

 

In de afgelopen weken is het nog maar eens bevestigd: computers kunnen een uitkomst 
zijn bij het (school)werk. Wanneer u overweegt om een nieuwe computer of software aan 
te schaffen, vergelijkt u dan eens de prijzen met Schoolspot. Schoolspot is een webwinkel 
waar studenten met flinke korting hard- en software kunnen aanschaffen. Ook als ouder 
van een ‘basisschoolstudent’ kunt u gebruik maken van deze kortingen. Zie voor meer 
informatie de website van Schoolspot.  
 
 
Gratis typecursus 
Twee weken geleden hebben we al met u gedeeld dat het mogelijk is om uw kind een 
gratis typecursus te laten doen. Voor de kinderen in de hogere groepen kan het handig 
zijn om blind te leren typen. De kinderen kunnen dan via school een account krijgen om 
thuis te oefenen en te proberen om een diploma te halen.  
 

Op de website van Pica kunt u meer informatie vinden over 
het programma en is er ook de mogelijkheid om een les uit te 
proberen. Wanneer u uw kind wilt laten meedoen, kunt u een 
mailtje sturen aan juf Leonie met de naam en groep van uw 
kind: l.vries@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 

 

Lieve kinderen en ouders, 
 
Hier een berichtje van de zendingscommissie in een tijd van onzekerheid. Dit virus zet 
alles op z’n kop en we gaan zelfs niet meer naar school.  
 
Wat betreft de zending is het nu ook rustig, maar we hebben nog wel iets te melden 
namens het Usher actie comité. Zij willen ons heel erg bedanken voor de enthousiaste 
bijdrage aan de flessenactie voor stichting Usher syndroom. Op de Julianaschool is 283 
euro opgehaald. Dat zijn zo'n 1132 flessen! Super bedankt daarvoor! In totaal is er zo'n 1500 
euro opgehaald met de flessenactie. 

   Vanuit de verkeerscommissie 

   Schoolspot & typecursus 

   Bericht van de zendingscommissie 

https://www.schoolspot.nl/
https://www.picatypen.nl/
mailto:l.vries@julianaschool.pcborijnsburg.nl


Eén doel van de twee doelen waar we samen voor aan het sparen waren is Alpe d'Huzes 
waar Petra Hoek aan mee zou doen. Zij stuurde het bericht dat de Alpe d'Huzes 2020 
wordt verzet naar 2021, wat dus betekent dat zij volgend jaar alsnog kan gaan. Het 
opgehaalde geld dat zij op haar donatiepagina heeft staan, blijft ook gewoon staan tot 
volgend jaar. Daardoor is er dus nog meer tijd om een heel mooi bedrag op te halen en 
365 dagen extra om te trainen ;-). 

Ons andere doel is de Tour for Life waar de opa van Jet Kromhout aan mee zal gaan doen. 
Op dit moment is het niet te zeggen of Tour for Life doorgaat. Vooralsnog zijn alle 
afgekondigde maatregelen voor de korte termijn. Zij gaan er nu nog vanuit dat de 
normale editie van Tour for Life kan doorgaan. Dit kan natuurlijk in de toekomst nog 
veranderen. 
 
De zendingscommissie had ook nog het idee om voor deze twee doelen een sponsorloop 
te gaan organiseren op 15 mei. Dit blijft voor nu natuurlijk nog onzeker.   
 
Lieve mensen, pas op elkaar en hopelijk zien we elkaar snel weer in goede gezondheid. 
Morgen nog afstand tussen jou en mij, maar morgen brengt ons ook dichterbij. 
 
Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle  
 

 

Hey hallo allemaal, 
 
Wat fijn dat jullie dit lezen! En wat een dankpunt dat we in deze tijden toch met elkaar 
verbonden kunnen blijven via internet en alle mogelijkheden die daarmee gepaard gaan, 
echt super toch!  
 
Hieronder een leuk idee die ik op de website van Matthijs Vlaardingerbroek heb gezien, 
veel zegen met de uitvoering! 
 
Gebedsidee: Maak een gebedsketting 
Dit zijn spannende tijden rondom het 
coronavirus, ook voor kinderen. Bidden is 
vertrouwen. We praten met de Here God 
die we niet kunnen zien, maar waarbij we 
vertrouwen dat Hij ons wel hoort. 
 
Als we bidden, vragen wij dat God bij mensen wil zijn, hen wil beschermen, hen beter wil 
maken of misschien wel Zijn kracht en wijsheid wil geven. We kunnen bidden voor de 
oudere en kwetsbare mensen om ons heen, voor de zieken, voor de doctoren en 
verpleging in de ziekenhuizen, voor onze vriendjes en vriendinnetjes die we nu misschien 
even moeten missen en we kunnen ook bidden voor onszelf. Ook kinderen kunnen zich 
soms zorgen maken.   
 
Geef je kind(eren) een paar gekleurde strookjes van karton of wat dikker papier. Ze mogen 
een gebed voor iemand die ziek is of voor iemand om wie zij zich (rondom het 
coronavirus) zorgen maken op dit strookje schrijven of misschien wel een gebed tekenen. 
 
Elk strookje wordt vastgeniet als een rondje en samen met elkaar vormen ze een 
gebedsketting. Hang de gebedsketting op een zichtbare plek in het huis en voeg 
dagelijks nieuwe gebeden aan de ketting toe. Over verloop van de komende weken krijg 

   Bericht van de ouders van de gebedsgroep 



je dan een kleurrijke en feestelijke gebedsketting in huis. Elke keer als we naar de 
gebedsketting kijken, mogen we beseffen dat God naar ons luistert.   
 
Wat heb je nodig? 

- gekleurde strookjes karton/ papier 
- nietmachine 
- pennen 

 
Voor meer gebedsideeën in deze tijd ga naar: 
https://creatiefkinderwerk.nl/corona/creatief-bidden-met-je-kinderen-rondom-de-
coronacrisis   
 
Ook kijken we uit naar Pasen, het vieren van de Opstanding van Jezus, onze Overwinnaar, 
vandaar dat ik u deze link ook meegeef: 
https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8  
Laten we dit 1e Paasdag allemaal uit volle borst meezingen!!!  
 
Liefs de Gebedsgroep,   gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 
 
Dit zijn de leerlingen die jarig zijn in april. We wensen hen een heel fijne verjaardag toe!  
 
Dag Naam      Groep 
1   Frank Haasnoot     1-2m 
2   Aniek Brunekreef    6 
4   Jason Kroon     8 
7   Jules Beekhuis     1-2m 
9   Kevin Kruyt      6 
11   Milan Kroon     8 
12   Siep Kuijt      4 
12   Annabelle Star     5 
13   Sam van der Laaken   1-2m 
14   Stijn de Winter     1-2RD 
17   Thijs Heemskerk    3 
22   Vince Houwaard    7 
24   Bram van Klaveren    4 
26   Dean van Egmond    3 
29   Nathan Walters     8 
30   Tygo Kralt      1-2RD 
 

   Verjaardagen april 

De volgende Info  maandbrief wordt op vrijdag 1 mei verstuurd. 
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