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

 
 

 

Een flinke domper voor de leerlingen van groep 8: we hebben hen moeten laten weten 
dat het schoolkamp van 25 t/m 27 mei geannuleerd is. Overleg met de busmaatschappij 
en de beheerder van de accommodatie heeft duidelijk gemaakt dat het door de corona 
maatregelen onmogelijk is om het kamp eind mei door te laten gaan. Heel erg jammer, 
want iedereen had er veel zin in. 

 
We willen er toch voor zorgen dat ook de groep 8 van dit 
schooljaar een onvergetelijk afscheid van de basisschool 
heeft. Daarom gaan we aan de slag met het bedenken van 
een alternatieve invulling. Hopelijk worden de maatregelen 
binnenkort verruimd, waardoor we meer mogelijkheden 
zullen hebben.  
 
 
 

Musical 
Een ander onderdeel van de ‘afscheidstournee’ van groep 8 is de opvoering van een 
zelfbedachte musical. Ook zo’n moment waar de leerlingen lange tijd naartoe leven. Elk 
jaar voert groep 8 de musical meerdere keren op; voor de kinderen en leerkrachten van 
school, oud-leerlingen en natuurlijk hun ouders en andere familieleden. We hopen van 
harte dat het medio juli mogelijk zal zijn om de opvoeringen door te laten gaan zoals we 
dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Toch houden we er rekening mee dat ook de 
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slotavond dit schooljaar op een andere manier ingevuld moet gaan worden. 
Uitgangspunt is in ieder geval dat groep 8 het toneel op gaat en zij zullen na de 
meivakantie dan ook ‘gewoon’ gaan starten met het instuderen van hun musical. We 
vinden ongetwijfeld een goede manier om iedereen te kunnen laten meegenieten van 
de acteer- en zangtalenten van groep 8. 
 

 

De planning van de week van de Paardenmarkt is doorgaans anders dan een normale 
schoolweek: de leerlingen zijn op woensdag vrij vanwege de markt, op donderdag gaan 
ze op schoolreisje en op vrijdag vervallen de lessen vanwege een studiedag van het team. 
Dit jaar zal de invulling – wederom naar aanleiding van de coronamaatregelen – niet gaan 
verlopen zoals we in de jaarplanning hebben aangegeven. 
 
De Oranjevereniging heeft al bekend gemaakt dat de Paardenmarkt dit jaar niet door zal 
gaan. Ook voor de schoolreizen geldt dat ze onder de huidige omstandigheden (gesloten 
attractieparken, groepsvervoer en inzet hulpouders niet toegestaan) niet door kunnen 
gaan. Met het team gaan we binnenkort overleggen over de gewijzigde planning tot aan 
de zomervakantie. Wanneer er een versoepeling van de maatregelen komt, kunnen we 
mogelijk enkele dagen alsnog met een feestelijke activiteiteit invullen, maar houdt u 
a.u.b. ook rekening met de mogelijkheid dat de week van 8-12 juni grotendeels een 
gewone lesweek zal zijn.  
 

 

 

‘En nu opgehoepeld’!, brult Willem. Frank begint te rennen. 
‘Tot ziens!’ roept hij over zijn schouder. 
‘Alstjeblieft niet,’ mompelt Willem. 

De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle 
kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken.  Voor een heel klein 
bedrag is het prentenboek van 2020, Woeste Willem, te koop in de boekhandel. Woeste 
Willem is een humeurige en mopperende zeerover, maar met het jongetje Frank sluit hij 
vriendschap en aan hem vertelt hij al zijn avonturen. Woeste Willem is een prentenboek 
van het schrijversduo Ingrid en Dieter Schubert. Zij maken al veertig jaar samen 
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prentenboeken. Hun boeken zijn over de hele wereld bekend, met 
inmiddels klassiek geworden titels als Platvoetje, Woeste Willem, 
Monkie en Er ligt een krokodil onder mijn bed.   

Het geven van een boek kan een mooie impuls zijn voor leesplezier en 
leesbevordering. Voorlezen en vrij lezen hebben een heel groot effect 
op woordenschatontwikkeling: met een kwartier lezen per dag leren 
kinderen gemiddeld 1000 woorden per jaar!  
 
Opening schoolbibliotheek 
Na de meivakantie zal ook de schoolbibliotheek weer open gaan. Omdat we voorlopig 
geen hulpouders in school mogen toelaten, zullen de kinderen onder begeleiding van de 
eigen leerkracht boeken gaan lenen. We willen het uitkiezen van boeken liever niet ten 
koste laten gaan van de lestijd; toch zullen we dit tot aan 1 juni wel onder lestijd doen, 
zodat de kinderen na afloop van de lessen weer snel het schoolgebouw kunnen verlaten. 
     

 

Er hebben zich vier ouders aangemeld om volgend jaar mee te helpen bij de activiteiten 
van de ouderraad en er is besloten om hen alle vier toe te laten. Aanvankelijk was de OR 
op zoek naar twee nieuwe ouders, gelijk aan het aantal ouders dat afscheid neemt. 
Miranda van Leeuwen (moeder van Maaike, gr. 8) en Sandy Kroon (moeder van Jason, gr. 
8) zullen aan het eind van het jaar stoppen. Met het oog op de hoeveelheid werk bij de 
organisatie van de diverse activiteiten, is besloten om alle vier de aangemelde ouders toe 
te voegen aan de OR met ingang van het nieuwe schooljaar. De nieuwe OR-leden zijn: 
Jenny van Dijk (moeder van Jesse gr. 6 en Tristan gr. 4), Marissa van Duivenvoorde 
(moeder van Dominic gr.8, Lionel gr. 5 en Summer a.s. gr. 1), Leonie de Winter (Lize gr. 4, 
Noa gr. 2 en Suze a.s. gr. 1) en Joyce van Klaveren (moeder van Anouk gr. 7, Bram gr. 4 en 
Fleur a.s. gr. 1). Alvast hartelijk dank voor de toegezegde hulp en veel plezier gewenst! 
 
Avondvierdaagse voortaan op eigen initiatief, niet langer door school georganiseerd 
De jaarlijkse avondvierdaagse van wijkvereniging Molenwijk 
in Katwijk aan den Rijn gaat dit jaar niet door. Het is een van 
de vele evenementen die vanwege de coronamaatregelen 
niet door mag gaan. Maar ook wanneer de wandelvierdaagse 
wel zou zijn doorgegaan, had de ouderraad géén centrale 
inschrijving geregeld. 
 
De ouderraad en de directie hebben bij de evaluatie van de vorige avondvierdaagse in 
gezamenlijk overleg besloten niet langer als schoolgroep te zullen deelnemen aan dit 
evenement. Een pijnlijk besluit dat wij zelf betreuren, maar het is weloverwogen. We 
hebben de laatste jaren gemerkt dat wij de veiligheid van de lopers niet meer kunnen 
waarborgen. Dit komt door een samenloop van omstandigheden, te weten: steeds meer 
deelnemers van zowel onze school als de vele andere scholen, een gebrek aan 
vrijwilligers/verkeersregelaars langs de route, maar vooral ook de vrijheid waarmee de 
kinderen losgelaten worden en van links naar rechts en van voor naar achter over de route 
schieten. Er is geen goed overzicht meer mogelijk en wij willen hier niet meer de 
verantwoording voor dragen en nemen met pijn in ons hart afscheid van dit evenement.  
 
U kunt er in volgende jaren natuurlijk voor kiezen om zelf deel te nemen. We zullen u via 
deze maandbrief informeren over de data en laten weten hoe u zich kunt aanmelden.  
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Binnenkort starten er in Leiden bijeenkomsten Piep, zei de 
muis! voor kinderen van 4-8 jaar die extra steun nodig 
hebben, omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel 
meemaken op het gebied van stress en spanningen. 

 
Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een 
familielid die ziek is, een scheiding, verlies, verdriet, ruzie of geweld. Een kind kan dan een 
steuntje in de rug gebruiken. 
 
Wat kan je verwachten? 
‘Piep, zei de muis’ is een leuke groep waar kinderen plezier 
hebben, vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben.  
Een kind leert dat het probleem niet door hem of haar komt. De 
handpop vertelt over wat hij meemaakt en vraagt de kinderen 
om samen met hem hiervoor oplossingen te zoeken. 
 
Tijdens ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de groep doen en waarom. 
Het is voor kinderen belangrijk om te weten dat de ouders belangstelling hebben en het 
goed vinden wat ze doen. En we bespreken andere zaken waar ouders in de opvoeding 
tegenaan lopen. 
 
Waar en wanneer? 
Locatie:  GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Sandifortdreef 19 in Leiden 
Data:       10 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 voor de ouders, start op 3 juni 2020 
Tijd:          Er starten 2 groepen: groep 1 van 13.30 – 15.00 & groep 2 van 15.30 – 17.00 uur 
Kosten:    Geen 
 
Geïnteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of deze link. 
 
Bekijk voor antwoord op vragen en tips over omgaan met het coronavirus de website van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 

 

 

Begin april hadden de leerlingen van groep 7 het verkeersexamen moeten maken. Door 
de sluiting van de scholen heeft dat examen nog niet plaatsgevonden. Nu de scholen 
weer opengaan, heeft Veilig Verkeer Nederland een nieuwe datum voor het 
verkeersexamen bekendgemaakt. Het theoretisch examen vindt waarschijnlijk plaats op 
maandag 15 juni, een nieuwe datum voor het praktijkexamen is nog niet bekend. Ouders 
van groep 7 ontvangen nog nader bericht van de leerkracht. 
 
Verkeerscommissie  
Wie wil de verkeerscommissie versterken? Martine Hes (moeder van Karlijn gr. 8) zal aan 
het eind van het jaar stoppen en we zoeken nog een ouder die de commissie weer 
compleet maakt. Interesse? U kunt het de directie laten weten. 
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"Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep" 
We leven in een onzeker tijd, maar het is mooi om te zien hoe iedereen naar elkaar 
omkijkt! Een vriendelijk woord, hulp aan de buurvrouw, een kaartje of tekening voor opa 
en oma, enz.  Gelukkig worden de maatregelen iets versoepeld en kunnen wij elkaar weer 
gaan ontmoeten op school vanaf 11 mei. Vanaf dan gaan we ook weer de zending 
opstarten.  
We waren juist begonnen om te sparen voor twee nieuwe doelen toen het coronavirus 
opdook en de school gesloten werd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de  Alpe d'Huzes 
en Tour for Life gecanceld zijn en verplaatst naar 2021. Heel jammer natuurlijk, maar 
veiligheid voor alles. Petra Hoek (Alpe d'Huzes) en Theo Fokkema (Tour for Life) hebben 
beiden aangegeven dat zij volgend jaar alsnog aan hun sportieve evenement gaan 
deelnemen. We hebben besloten om tot het eind van het schooljaar wel voor deze twee 
doelen te blijven sparen.  
De sponsorloop die we van plan waren om te gaan organiseren, zal dit schooljaar zeker 
niet doorgaan. Wellicht hebben we volgend jaar nog een mogelijkheid om dit te doen en 
op die manier extra geld in te zamelen voor Alpe d’Huzes en Tour for Life. 
 
Ook hebben we bericht gekregen van ons sponsorkind Joseph, inmiddels al 17 jaar oud. 
Hij heeft ons een heel leuke brief geschreven waarin hij ons o.a. bedankt voor de 
vlaggetjes die groep 7 voor hem had gemaakt. Hij heeft ze aan al zijn vrienden laten zien. 
Heel leuk voor de kinderen om een reactie te krijgen en zo voelt het ook heel persoonlijk 
voor hen. Ook is er een nieuwe foto meegestuurd van Joseph en deze zal ik op ons 
prikbord hangen. De brief is als bijlage toegevoegd. 
 
Hopelijk zien we elkaar weer snel. 
Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle  
 
 
 
 

 

Lieve ouders,  
 
Een maand geleden schreef ik ook een stukje voor in het infoblad. De kinderen zaten toen 
bijna drie weken thuis en het zou nog drie weken gaan duren. Nu is het meivakantie en 
weten we dat de kinderen daarna weer naar school mogen, maar wel onder andere 
omstandigheden en dat weer voor een periode van in ieder geval drie weken, daarna 
horen we weer meer.  
 
Het is een gekke tijd waarin we leven, een tijd van onzekerheid, misschien wel van angst, 
een tijd om dingen los te laten of juist op te pakken… Maar misschien is er nu ook een tijd 
aangebroken om na te denken, even stil te staan bij vraagstukken als: ‘Waar sta ik nou in 
het leven, wie ben ik en waar doe ik het allemaal voor?’  
God wil graag deze vragen beantwoorden en dat doet Hij onder andere door Zijn Woord! 
Het kinderliedje ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’, is misschien heel oud, maar nog steeds zo 
waar! Probeer het eens, ik bid met u mee!  
 
We komen ook deze maand niet fysiek samen om met elkaar te bidden, maar we zijn 
altijd in Zijn Naam en Zijn Geest met elkaar verbonden. Als u bidt en dankt, wilt u dan 
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deze maand in het bijzonder groep 6 en 7 in uw gebed meenemen? Zij waren in april en 
mei aan de beurt.  
 
Daarnaast natuurlijk ook: 

- de leerkrachten e.a. personeel; 
- alle leerlingen; 
- alle ouders; 
- Moederdag; 
- werk; 
- de opvang buiten school om; 
- zieken;  
- ouderen; 
- de overheid 
- veel wijsheid! 
- vrijheid!  

 
Heel veel zegen deze maand en heel veel liefde toegewenst! 
De gebedsgroep, gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
 

 
 
Dit zijn de leerlingen die jarig zijn in mei. We hopen dat ze ondanks al het gedoe toch een 
heel fijne verjaardag zullen hebben!  
 
Dag Naam      Groep 
2   Nathanael van Delft   1-2m 
4   Zoë Noort      1-2m 
7   Nikki Landman     3 
7   Lize de Winter     4 
7   Silas Zahn     1-2m 
12   Lizzy Wetter     1-2RD 
16   Gwenn Brussee    8 
20   Ruben Ouwerkerk    1-2RD 
20   Julia Star      6 
22   Luuk van Rhee     7 
23   Anouk van Klaveren    7 
25   Nicolas van Binsbergen   4 
26   Evy van Duijn     1-2m 
27   Vayenne Wetter    1-2m 
28   Emma Brundel    6 
28   Daan Ouwehand   7 
29   Ries de Jong     8  
29   Rosanne Kea     1-2RD 
29   Husna Naiemi     4  
 

   Verjaardagen mei 

De volgende Info  maandbrief wordt op dinsdag 2 juni verstuurd. 

 

mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

