juli 2020
Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de Info van juli. 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

Afscheid collega’s
In de vorige Info Maandbrief stond een overzicht met de leerkrachten en de groepen
waaraan zij volgend schooljaar les zullen geven. Op woensdag 15 juli zullen de
leerkrachten een uur lang van groep wisselen, zodat de kinderen voor de vakantie al
kennis kunnen maken met hun nieuwe juf of meester.
Naast de groepsleerkrachten werken er nog diverse andere teamleden op school die zich
bezighouden met de ondersteuning op allerlei gebied. Van drie van hen nemen we aan
het einde van dit schooljaar afscheid.
Meester Robbin, die tot november de gymlessen voor groep 3 t/m 8
verzorgde, is inmiddels vergevorderd met zijn re-integratie op een van de
andere PCBO-scholen waar hij ook werkzaam is. We vinden het fijn dat hij
het lesgeven weer kan oppakken. Hij heeft echter ook aangegeven dat hij
niet langer voor vier PCBO-scholen de gymlessen zal gaan verzorgen in
het nieuwe jaar. Voor onze school houdt dat in dat we op zoek moeten
gaan naar een andere gymdocent.
Ook zullen er twee juffen ons team en daarbij ook het onderwijs gaan
verlaten. Juf Leonie, al ruim zeven jaar aan onze school verbonden, gaat
verder binnen een vakgebied waarvan wij al weten dat ze er heel goed in
is: filmen en monteren. Ze is druk bezig met het opzetten van haar eigen
bedrijf en binnenkort kunt u haar inhuren als videograaf. Gelukkig hebben
we haar toezegging dat ze voor onze school de filmpjes van sinterklaas en
het eindfeest wil blijven maken.

Ook juf Marjolijn verruilt school voor een nieuwe werkomgeving: het LUMC.
Zij is behalve juf namelijk ook psycholoog, een expertise waar wij de
afgelopen twee jaar veel profijt van hebben gehad bij het begeleiden van
leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Op het LUMC blijft
Marjolijn wel met kinderen werken, maar zal zich vooral gaan bezighouden
met onderzoek en diagnostiek.
We vinden het jammer dat deze drie collega’s ons team gaan verlaten, maar zijn
daarnaast ook enthousiast over hun nieuwe plannen en wensen hen alle goeds toe. Als
team nemen we natuurlijk nog persoonlijk afscheid, maar voor u als ouder is het helaas
niet mogelijk om de school in te komen om persoonlijk gedag te zeggen. Wanneer u een
afscheidsgroet wilt brengen, dan weet u via uw kind of de digitale weg vast wel een
manier te vinden.
Het aanstaande vertrek van Robbin, Leonie en Marjolijn is al enkele weken bij ons bekend,
dus we zijn inmiddels gestart met de procedures om ons team te versterken met nieuwe
collega’s. Het is de verwachting dat we u en de kinderen aan het begin van het nieuwe
schooljaar kunnen laten weten wie dat zijn.

Rapporten & tienminutengesprekken
Op vrijdag 3 juli krijgt uw kind twee mappen mee naar huis: de portfoliomap én een
aparte rapportmap. Hè? Het rapport zit toch acherin het portfolio? Ja, dat was inderdaad
het geval. Maar vanaf volgend schooljaar zullen we geen gebruik meer maken van de
portfoliomap. We hebben ervaren dat het een mooie manier is om u als ouder op de
hoogte te brengen van het werk van uw kind, maar het is voor de leerkrachten te
arbeidsintensief. Daarnaast heeft de invoering van Social Schools ons de mogelijkheid
gegeven om op een veilige manier foto’s en filmpjes met u te delen; in vergelijking met
de map een fijne en meer directe manier om u te informeren over het werken in de klas.
De portfoliomap mag uw kind houden, deze hoeft in het nieuwe schooljaar niet mee
terug naar school.
De rapportmap zien we wel graag in de eerste week na de vakantie weer terug op school.
In die map verzamelen we voortaan de rapporten en ontwikkelingsgrafieken van uw kind.
In de Info Maandbrief van juni heeft u al kunnen lezen
dat we dit schooljaar anders omgaan met het
eindrapport en de toetsen van het leerlingvolgsysteem.
De grafieken over de ontwikkeling van uw kind zijn wel
bijgewerkt, maar op het rapport zijn de beoordelingen
van halverwege het schooljaar niet aangepast. De
hoeveelheid informatie en de manier waarop we die
informatie de afgelopen maanden hebben moeten
verzamelen, vinden wij niet representatief genoeg voor
het afgeven van een rapport. Wel zullen de
leerkrachten in een tekst aangeven hoe zij de
ontwikkeling en werkhouding van uw kind zien. We
hopen van harte dat we volgend schooljaar weer een
compleet verslag over de vorderingen van uw kind
kunnen uitbrengen.

Tienminutengesprek
In de afgelopen dagen hebben de ouders van groep 1 t/m 7 een uitnodiging ontvangen
om het tienminutengesprek met de leerkracht te plannen. Vrijwel alle ouders hebben al
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De ouders die dit nog niet hebben gedaan,
kunnen tot en met vrijdag 3 juli 18:00 uur hun voorkeur aangeven.
Omdat we geen grote aantallen ouders in het schoolgebouw mogen toelaten, zullen de
gesprekken telefonisch plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat de leerkrachten het
tijdschema zo goed mogelijk kunnen aanhouden, willen we de volgende afspraak met u
maken:
 De leerkracht belt u op de geplande tijd naar het nummer van de vaste lijn.
 Wanneer er in ons systeem géén vaste lijn genoemd staat, bellen we naar het mobiele
nummer van moeder.
 Wanneer u wilt dat er naar een ander nummer gebeld wordt, kunt u dit een dag van
tevoren aan de leerkracht doorgeven. Dat kan via een persoonlijk bericht in Social
Schools.
 Niet elke leerkracht zal kunnen bellen met de vaste lijn van school (071 40 822 15).
Leerkrachten die hun eigen telefoon gebruiken, zullen anoniem bellen. Wilt u deze
oproep a.u.b. niet negeren?

Oudercontact nieuwe schooljaar
Behalve de verandering rondom de portfoliomap, zullen we aankomend schooljaar ook
wat andere accenten leggen als het gaat om het oudercontact. We hebben de planning
van de contactmomenten op enkele punten veranderd op basis van onze eigen
ervaringen en de tips en suggesties van ouders. Als bijlage vindt u een informatiekaart
waarop de verschillende momenten toegelicht staan.
U zult begrijpen dat al de contactmomenten onder voorbehoud zijn van verdere
versoepeling van de coronamaatregelen. Wanneer scholen in september nog steeds
geen ouders in het gebouw mogen toelaten, zal de kennismaking niet door kunnen gaan.
De informatie in de bijlage geeft in ieder geval weer hoe wij het willen gaan vormgeven,
hopelijk kan het ook zo worden uitgevoerd.

Benoeming nieuwe directeur-bestuurder PCBO
Bericht van de Raad van Toezicht:
Wij zijn als bestuur van PCBO Rijnsburg zeer verheugd dat wij jullie de nieuwe directeurbestuurder van onze vereniging kunnen voorstellen.
Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft de benoemingsadviescommissie de heer
R.C. van Ommeren unaniem en van harte voorgedragen als directeur-bestuurder van
onze vereniging, waarna het bestuur afgelopen week tot benoeming is overgegaan.

Wij hebben de overtuiging dat de heer van Ommeren in staat zal zijn de mensen in de
organisatie aan zich te binden, waarbij hij wezenlijk onderdeel uit zal maken van PCBO
Rijnsburg en de christelijke waarden actief zal uitdragen. Hij heeft op inspirerende wijze
gesproken over het onderwijs en laten zien te beschikken over een diepgaande kennis
van en een ontwikkelingsgerichte en innovatieve aanpak in het (primair) onderwijs.
De heer Van Ommeren (roepnaam Rijk) start 1 juli met zijn werkzaamheden. Als bijlage
treft u een korte introductie aan van Rijk van Ommeren.
We zien er naar uit om de komende jaren plezierig en vruchtbaar met Rijk samen te
werken tot verdere groei en bloei van onze vereniging en iedereen die zich met PCBO
Rijnsburg verbonden voelt.
Met een hartelijke groet,
namens het toezichthoudende deel van het bestuur,
Fred Heemskerk, voorzitter

Afscheid groep 8
Als u aanstaande vrijdagavond laat langs school rijdt, is de kans groot dat u zaklampen en
schimmen in het schoolgebouw ziet. Niet de politie bellen, het is goed volk: groep 8 blijft
een nachtje over. Van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend hebben zij namelijk een minikamp, waarbij er enkele kampspellen gespeeld worden, een heuse graffitiworkshop
gevolgd wordt en het hele spul blijft natuurlijk ook logeren in het schoolgebouw. Het
echte schoolkamp kon helaas niet doorgaan, maar hopelijk zullen ze ook aan deze korte
versie heel leuke herinneringen overhouden.
De leerlingen van groep 8 zijn ook klaar voor de
opvoering van hun afscheidsmusical: Chateau
Juliana, waar van alles misgaat en uiteindelijk
natuurlijk weer goedkomt. Het gerucht gaat dat
zelfs bekende Nederlanders op de hoogte zijn van
deze zelfbedachte musical… De opvoering voor
ouders in school is niet toegestaan, maar gelukkig
kunnen we in grote zaal van De Voorhof terecht.
Zo kunnen we ons aan de maatregelen houden én
hebben de kinderen toch een afscheidsavond
waarbij hun ouders aanwezig zijn. We kijken
ernaar uit!

Eindfeest wordt verjaardagsfeest
Helaas kan het geplande eindfeest dit jaar niet doorgaan, maar er is een alternatief
bedacht: op dinsdag 14 juli, de dag waarop het eindfeest gepland stond, zullen de
leerkrachten allemaal hun verjaardag vieren. Zo wordt het toch nog een feestelijke dag.
Het programma vindt plaats in de eigen klas van uw kind. De tijden zijn wel aangepast:
we starten om 9:00 uur en eindigene om 14:00 uur. Een lunchpakket is niet nodig, er
wordt voor een feestelijke maaltijd gezorgd.

Bibliotheek op school
In de periode van thuiswerken zijn veel boeken uit de schoolbibliotheek mee
naar huis genomen door de kinderen. Deze zijn nog lang niet allemaal terug
op school. Wellicht heeft ook uw kind nog boeken van de schoolbieb thuis.
Deze moeten uiterlijk maandag 6 juli op school ingeleverd worden, zodat de
medewerkers van de bibliotheek voor de zomervakantie de controle van
onze schoolbieb kunnen uitvoeren.
Daarnaast is het met de aanstaande zomervakantie voor de deur ook weer
tijd voor de promotie van het zomerlezen. Het doorgaan met (voor)lezen
tijdens de zomerperiode is zó belangrijk, dat we daar binnenkort nog een
apart bericht over sturen.

Bericht van de zendingscommissie
In deze laatste maanden sparen wij nog door voor Tour for Life en Alpe d'Huzes. De
‘zendingsthermometer’ staat nu op € 604,-. We hopen volgend schooljaar toch nog een
sponsorloop te kunnen organiseren voor deze doelen. Hopelijk is dat dan weer mogelijk!
In de eerste maanden van elk nieuw schooljaar sparen we voor ons adoptiekind, Joseph
Charumbira uit Zimbabwe. Elke maand schrijft een van de groepen een brief of maakt
een mooie tekening voor Joseph. Joseph is blij met zijn post van de Juliana uit Nederland
en reageert daar ook op.
In het begin van het nieuwe schooljaar vergadert de zendingscommissie weer over de
acties voor het komend jaar. We proberen een evenwicht te vinden tussen binnenlandse
en buitenlandse projecten. U kunt ook uw steentje hieraan bijdragen. Heeft u ideeën?
Laat het ons weten.
De commissie bestaat uit 3 ouders: Daniëlle van Klaveren (moeder van Kees en Floortje
uit groep 8 en Rosalie uit groep 5), Noeska van Dam (moeder van Nina uit groep 7 en
Sascha uit groep 5) en Patricia Westdijk (moeder van Nina uit groep 7 en Lise uit groep 6)
en 3 leerkrachten: juf Leonie, juf Rienkje en juf Daniëlle. Wij horen graag van u!
Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle

Bericht van de ouders van de gebedsgroep
Lieve mensen,
Wat een bizar en bijzonder schooljaar was dit, dit zullen we niet snel vergeten! Bedankt
voor alle inzet, bedankt voor alle schouders die eronder zijn gezet om dit jaar tot een goed
einde te brengen, wat een mooie samenwerking!
Dit is alweer de laatste info en het laatste stukje namens de gebedsgroep. We hebben
elkaar veel minder tot niet gezien, onze aanwezigheid op school en met elkaar was er niet,
maar de aanwezigheid van God was er zeker wel. Hij is er altijd, altijd al geweest en zal er
altijd zijn. Hij is de Alpha en de Omega en daarmee wil ik jullie de vakantie in sturen; Hij is
het begin en het eind. Al voelt het soms het einde en eindigt het op deze aarde ook een
keer, dan nog is God daar!

En ook het nieuwe schooljaar is daar straks weer eind augustus, waar we samen, hoe dan
ook, een heel mooi nieuw schooljaar in mogen gaan.
Een heel fijne en gezegende vakantie gewenst allemaal!

Liefs de Gebedsgroep,
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

Verjaardagen juli en augustus
Hieronder staan de leerlingen die jarig zijn in de maanden juli en augustus. We wensen
hen alvast een heel fijne verjaardag toe!
DagNaam
Groep
1
Maud de Jong
8
1
Myrthe Pijnenburg
5
2
Ferre Houwaard
5
3
Eveline Verweij
5
3
Jeroen Verweij
5
5
Sven de Mooij
6
6
Bart van Egmond
1-2RD
7
Tristan de Winter
7
8
Floortje van Klaveren
8
8
Kees van Klaveren
8
10
Nina van El
7
14
Lucas Brundel
3
14
Milou Kuijt
3
15
Iris van der Gugten
6
15
Lewis Hoek
1-2m
15
Bert Kuijt
1-2m
18
Damian van der Meij
5
18
Kaylee Oliemans
3
19
Kylian Meijer
1-2m
19
Quinten de Winter
1-2RD
20
Danique Lapré
1-2m
21
Tess Ravensbergen
4
23
Zoë van Donge
3
23
Sophie van Oosten
1-2m
23
Liz Ravensbergen
7
26
Sem Borst
6
27
Naish Guijt
4
27
Niek Verhart
1-2RD
28
Lynn van Duijn
7
29
Mirthe van Delft
7
29
Luuk de Mooij
3
31
Chris Klinkenberg
4

DagNaam
1
Isa Kellner
2
Mike Klinkenberg
3
Benthe Beetstra
4
Arjan Bajraktari
4
Eliza Bajraktari
4
Lily van der Vijver
4
Esmee van Wijk
12
Jack Star
13
Marit Brunekreef
14
Ruben van Zuijlen
16
Joris Haasnoot
19
Joah Mens
20
Ben Elshout
21
Jill Vletter
28
Karlijn Post
29
Anders Paap
30
Jill Ravensbergen
31
Daniël van Gurp
31
Sanne Hoek
31
Job Ouwehand

De volgende Info Maandbrief wordt op dinsdag 1 september verstuurd.

Groep
1-2RD
7
1-2RD
8
8
1-2m
5
3
1-2RD
8
8
4
1-2RD
1-2RD
8
4
1-2RD
6
6
4

