
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de Info  van juni. 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 het schema hiernaast kunt u zien 
hoe de leerkrachten volgend jaar zijn 
verdeeld over de groepen.  
 
Voor groep 5 geldt dat ze aan het 
begin van het schooljaar niet direct 
les zullen krijgen van juf Rienkje: 
haar re-integratie zal stapje voor 
stapje gebeuren en we hopen dat ze 
in de loop van het schooljaar weer 
vier dagen voor de klas zal kunnen 
staan. Momenteel is nog niet 
bekend wie de vervanger zal zijn. We 
zullen de betreffende ouders op de 
hoogte brengen zodra we dat wel 
weten. 
 
Op woensdag 15 juli maken de 
kinderen van groep 2 t/m 7 kennis 
met de leerkracht(en) die ze in het 
nieuwe schooljaar zullen krijgen. 
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Aan de ouders en leerlingen van mijn Julianaschool, 
 
Het is al weer enige tijd geleden dat ik iets van me heb laten horen. Dus het wordt hoog 
tijd. Maar voordat ik iets over mezelf vertel, wil ik eerst iets anders kwijt. Als ‘leerkracht 
langs de zijlijn’ wil ik mijn diepe bewondering uitspreken voor u als ouders, wat hebt u 
bewonderenswaardig uw nieuwe taak als ouder/leerkracht opgenomen. Bijzonder om de 
ervaringen te horen. Uiteraard ben ik ook onder de indruk van al het werk dat mijn 
collega’s in de afgelopen maanden hebben verricht. Het is voor mij een vreemde 
gewaarwording om daar geen deel van uit te maken. Gelukkig ben ik goed op de hoogte 
gehouden van alle ontwikkelingen. Vorige week ben ik weer op school geweest. Het 
voelde als ‘een warm bad’ om weer even, op anderhalve meter afstand,  onder de collega’s 
te zijn. U begrijpt het al, het gaat ‘goed’ met me. Ik werk, met professionele begeleiding, 
hard aan mijn herstel. Er is nog een hele weg te gaan. Helaas vertraagt de corona-crisis 
mijn herstel wel. Omdat ik zo kwetsbaar ben zijn er nog veel plekken en situaties die voor 
mij nog niet haalbaar en bereikbaar zijn. Gesprekken en consulten bij artsen gaan tot nu 
toe nog telefonisch en dat maakt me soms wat onzeker.  
Om mijn conditie op te vijzelen fiets en wandel ik elke dag. Zo, ben ik ook al enkelen van 
u tegen gekomen. Ik begrijp dat u even goed moest kijken, ik zie er ook wat anders uit 
met mijn kale koppie of met mijn chemo-mutsje! 
Nog steeds ontvang ik op verschillende manieren blijken van medeleven van u. Dank u 
wel hiervoor, ook dit bevordert mijn herstel! Ik kijk uit naar het moment om de leerlingen 
van de Julianaschool en u als ouders weer te ontmoeten en te spreken!  
 
Met een warme, hartelijke groet, Rienkje Riemersma 
 

 

Medio februari heeft uw kind het eerste 
rapport ontvangen en heeft u met de 
leerkracht gesproken over hoe uw kind zich in 
die eerste helft van het schooljaar heeft 
ontwikkeld. Het is inmiddels juni en dat is 
doorgaans het moment waarop we 
langzaamaan beginnen met het opmaken 
van de balans van het gehele schooljaar. We 
nemen de eindtoetsen van het leerling-
volgsysteem af, observaties over de sociaal-
emotionele ontwikkeling en werkhouding 
worden uitgewerkt, er worden nog enkele 
cijfers verzameld die meetellen voor het 
gemiddelde cijfer voor op het rapport, enz. 
Normaal gesproken gaat het op die manier, 
maar normaal  is niet het woord dat past bij 
de tweede helft van dit schooljaar. De 
leerlingen hebben noodgedwongen meer 
dan twee maanden geheel en gedeeltelijk 
thuis aan opdrachten moeten werken. De een 
met veel hulp van ouders, de ander op zichzelf 
aangewezen. De een temidden van reuring 
van spelende en werkende broers en zussen, de ander op een rustige werkplek.  
De leerlingen hadden te maken met zeer verschillende omstandigheden. 

   Bericht van juf Rienkje 

   Rapporten, toetsen en oudercontact 



Dat de omstandigheden zo verschillend waren, betekent ook dat we het in kaart brengen 
van de leeropbrengst van onze leerlingen wat voorzichtiger moeten aanpakken dan in 
andere jaren. We vinden het niet juist om met ‘harde’ cijfers en letterbeoordelingen een 
rapport op te maken. Er zal wel een rapport meegegeven worden, maar dan in 
aangepaste vorm. Natuurlijk wordt de informatie over de ontwikkeling van de kinderen 
wel meegenomen bij de groepsoverdracht naar de volgende leerkracht en het maken 
van de plannen voor de start van het nieuwe jaar. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Het grootste gedeelte van de halfjaarlijkse toetsen van het leerlingvolgsysteem gaan we 
de komende weken wel afnemen. De kinderen laten bij deze toetsen zien wat hun 
vaardigheden zijn op het gebied van spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. De 
resultaten van de toets gebruiken we niet voor het ‘meten’ van een prestatie. De afname 
van de toetsen is bedoeld om ons te helpen in beeld te brengen waar de leerling staat 
ten opzichte van leeftijdsgenoten, zodat we beter kunnen bepalen aan welke doelen er 
de volgende periode gewerkt moet worden. Net zoals altijd zullen we een uitdraai van de 
grafieken in de portfoliomap doen, zodat ook u weet hoe uw kind ervoor staat. 
 

 
 
Oudercontact 
Tot en met de zomervakantie is het voor ouders helaas niet toegestaan om in school te 
komen. We zullen de tienminutengesprekken met u dus telefonisch of door middel van 
videobellen moeten doen. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging om via Social Schools 
zelf een dag en tijdstip te kiezen waarop u de leerkracht wilt spreken. 
 
De jaarlijkse kennismaking voor aanstaande leerlingen die in het nieuwe schooljaar zullen 
starten, gaat niet door op de manier zoals we die gewend waren. De betreffende ouders 
ontvangen daarover nog een persoonlijk bericht. 
 

 

Op 23 juni a.s. organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin het webinar ‘Een lastige 
scheiding: wat jij kan doen voor je kind!’ . 
 
Dit gratis webinar is voor alle ouders van kinderen van 2 – 16 jaar in Midden Holland die te 
maken hebben met een lastige scheiding. Het webinar wordt gegeven door bekend 
kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve. Zij geeft tips over hoe je een kind kan 
begeleiden als een scheiding niet soepel verloopt. Meer informatie vindt u in de 
bijgevoegde brief of op de volgende facebookpagina. 
 
 

   Webinar Centrum voor Jeugd en Gezin 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3386&ForcePreview=cursus


 

Onderstaande aankondiging stond ook al in de Info van mei. Omdat (voor)lezen zo leuk 
en belangrijk is, hebben we het stukje nogmaals geplaatst. 

 

 ‘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, vanaf 12 juni 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 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!  
 
Bibliotheek weer open! 
Hoeraaa, de bibliotheek in Rijnsburg is weer open!  
Let op, de openingstijden zijn gewijzigd:  
maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 17.00 uur.  
 
Ook hebben kinderen onder de 12 jaar alleen toegang 
onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid.  

   Bibliotheek op school 



Aangezien de bibliotheek weer open is, zullen er geen nieuwe 
boeken van school meer mee naar huis gaan. Wilt u er voor zorgen 
dat alle boeken van school weer terugkomen? Uiteraard mag uw 
kind de boeken waarin hij/zij begonnen is, wel eerst uitlezen.  

 

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen, sparen we tot het 
eind van het jaar voor twee doelen: Tour for Life en Alpe 
d'Huzes. De weken dat wij nu weer gedeeltelijk naar school 
gaan, zijn ook voor wat betreft de zending, anders verlopen. 
Toch hebben we met elkaar weer wat geld voor deze doelen 
gespaard. De teller staat inmiddels op € 302,34 en de kinderen 
kunnen dit in de hal zien op onze spaar-thermometer. 
 
Vanaf 8 juni hopen wij weer met alle kinderen samen te zijn in 
onze klassen en zal het zendingsgeld op maandag ook weer 
wat meer in ons patroon zitten. 
Blijf naar elkaar omzien! En heel fijn dat wij vanaf 8 juni de 
kinderen weer met z’n allen mogen verwelkomen op school!  

 
Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle 
 

 

Lieve mensen, 
 
Heeft u het Pinksterfeest ook gevierd? Wat een geweldig feest is dat hé! 
Op Hemelvaartsdag is Jezus naar de hemel gegaan, daarvoor was Hij op de aarde, maar 
kon Hij maar op één plek tegelijk zijn. Met Pinksteren stuurde Hij Zijn Geest, zodat Hij in 
ons hart kon komen wonen en altijd bij ons kan zijn, dat is toch geweldig!!  
 
In de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wijdden de discipelen zich vurig en 
eensgezind aan het gebed en op de website van een gemeente in Veenendaal kon je 
meedoen aan een ‘gebedstiendaagse’. Op één van deze dagen werd onderstaand 
nummer gezongen en dit wil ik graag met jullie delen. De titel is: Hemels vuur! 
 
Link naar het nummer Hemels vuur 
 
Wat fijn dat de scholen weer volledig open gaan voor alle 
kinderen en we uit mogen zien naar een nieuwe tijd! Ik 
wens jullie allemaal een hemels vuur toe en Gods zegen 
voor deze maand.  
 
Liefs de Gebedsgroep,    
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  
 

   Bericht van de zendingscommissie 

   Bericht van de ouders van de gebedsgroep 

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/821447038%3Fsecret_token%3Ds-FQO0Q7Bf7qo&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/821447038%3Fsecret_token%3Ds-FQO0Q7Bf7qo&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true
mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl


 
 
Dit zijn de leerlingen die jarig zijn in juni. We wensen hen een heel fijne verjaardag toe!  
 
Dag Naam      Groep 
1   Dex de Jong     5 
11   Jessey van der Meij    8 
13   Yara van Geelen     1-2RD 
13   Coen de Winter     4 
14   Liz Heemskerk     1-2m 
15   Ruben Francken    7 
15   Jayson Ouwehand    6 
17   Britt Charité     6 
18   Dex Noort      5 
21   Joey Landman     5 
22   Mathijs de Boer     4 
23   Nena Oostdam     5 
23   Noa de Winter     1-2m 
26   Rebecca van Delft    5 
27   Ruben de Jong     5 
27   Joey Vletter     1-2m 
28   Julian van Gurp    8 
28   William de Mooij    4 
28   Rik van den Oever   5 
30   Jay-Lynn Delsink    5 
30   Quint van der Zwart    6 
 
 
De volgende Info  maandbrief wordt op woensdag 1 juli verstuurd. 

 

   Verjaardagen juni 


