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

 
 

 

 
 

Op woensdag 13 november hadden de ouders van 
de verskeerscommissie een verkeersdag 
georganiseerd. Op het schoolplein waren diverse 
tags gespoten die allemaal dezelfde boodschap 
hadden: zet je licht aan! Een belangrijke les voor 
kinderen, zeker in deze tijd van het jaar. Alle 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 waren op 
hun fiets naar school gekomen om deze te laten 
controleren. Ben je inderdaad goed zichtbaar 
wanneer je in het donker gaat fietsen? Fietsenmaker 
Van Giezen heeft dit gecontroleerd en de leerlingen 
laten weten of hun fiets wel of niet in orde is. 
  
Behalve de fietscontrole, waren er deze dag ook 
gastlessen van agenten. Zij zijn in alle groepen 
langsgegaan om de kinderen te vertellen over hun 
beroep en hen ook nog eens duidelijk te maken dat 
het belangrijk is om goed op te letten in het verkeer.  
 
We bedanken de ouders van de verkeerscommissie 
voor het organiseren van deze dag. 
 
 
 

   Verkeersveiligheid 

december 2019 



 

Hierbij een herinnering van de fotograaf aangaande het bestellen van schoolfoto’s?  
Dat kan nog steeds. Er zijn ook leuke Sint en Kerst gadgets te verkrijgen. Bent u de brief 
met inlogcode kwijt? Mail dan naar rokkifotografie@gmail.com en geef a.u.b. de naam, 
groep en school van uw kind aan. 

 

Donderdag 5 december vieren we met elkaar het sinterklaasfeest. Als bijlage vindt u de 
informatiebrief die ook al eerder via Social Schools is verstuurd. 
 

 

 

Een paar keer per schooljaar is er een inloopmoment gepland. Het eerstvolgende 
moment is dinsdag 10 december. U kunt dan van 14:45 uur tot 15.30 uur een kijkje nemen 
in de klas van uw kind. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, u kunt gewoon binnenlopen. 
We bieden deze gelegenheid aan, omdat veel leerlingen het leuk vinden om hun ouders 
in de klas te laten zien waaraan gewerkt wordt. Natuurlijk is de leerkracht aanwezig om 
eventuele vragen te beantwoorden. Niet alle ouders zullen op de aangegeven tijd in de 
gelegenheid zijn om naar school te komen, maar wanneer u dat wel bent: van harte 
welkom! 
 

 

   Schoolfoto’s 

   Sinterklaas 

   Inloopmiddag 

Alle groepen 8:30 tot 12:00 uur school |  Geen lunch, wel tussendoortje mee | Aankomst Sint 8:45 uur 

mailto:rokkifotografie@gmail.com


 

 

 
Zijn strips minder goed dan het lezen van een 
boek? Nee hoor! Hoe meer een kind leest, hoe 
beter het is. Er zijn zelfs voordelen aan het lezen 
van strips. Zeker voor kinderen die lezen lastig 
vinden. 

Doordat strips bestaan uit plaatjes en kleine blokjes tekst, kunnen kinderen die lezen 
moeilijk vinden, zich beter inleven en een verhaal makkelijker begrijpen. Veel strips horen 
bovendien bij een serie. Dat maakt het makkelijker voor kinderen. Ze herkennen de 
karakters en weten ongeveer wat ze kunnen verwachten. Ook krijgen ze meer 
vertrouwen in hun leesvaardigheid. Als het lukt om één boek uit een serie te lezen en te 
begrijpen, lukt een volgend deel vast ook. Kinderen zijn vaak gek op strips. Dat is een groot 
pluspunt, want als lezen niet vanzelf gaat, is oefenen extra belangrijk. Kinderen die plezier 
beleven aan een strip, pakken eerder een nieuw (strip)boek. 

Dit leren kinderen van strips: 

 Goed kijken: Er gebeurt vaak van alles in een strip. Wie niks wil missen van het verhaal, 
moet dus goed kijken en opletten.  

 Nieuwe woorden: Er staan veel woorden in strips die kinderen niet vaak tegenkomen. 
Door de plaatjes is een nieuw woord voor hen makkelijker te begrijpen.  

 Verhalen lezen: Strips vertellen een verhaal met een begin en een einde. Kinderen 
oefenen zo met verhaallijnen. Die ervaring is nuttig als ze een boek of verhaal lezen. 

Tips 

 Er bestaan stripseries met verschillende  AVI-
niveaus. Vraag er eens naar in de bibliotheek. 

 Tijdschriften met strips, zoals Donald Duck en 
Tina, kun je ook in de bibliotheek lezen of 
lenen. 

 

 

 

De voorbereiding voor het kerstfeest is in volle gang. 
Hierbij willen we alvast het volgende doorgeven: 
 Alle groepen vieren Kerst in de eigen klas op 

donderdag 19 december. 
 De kinderen kunnen vanaf 18:35 uur de klas in. De 

viering duurt tot 19:45 uur.  
 Vanaf 19:30 uur zijn alle ouders op het plein welkom 

voor een drankje. Aansluitend kunt u uw kind 
ophalen in de klas. 
 

U ontvangt van de commissie binnenkort nog apart 
bericht met alle verdere informatie. 

   Bibliotheek op school 

   Vooruitblik Kerst 

Strips 
lezen? JA! 



Uitnodiging aan de kinderen voor de kerstwandeling 
 
Op zaterdag 14 december zal er weer een Kerstwandeling 
georganiseerd worden. Het initiatief hiervoor is genomen 
door de Protestantse Kerk Rijnsburg en is al een aantal 
jaren een groot succes. De wandeling start vanaf het Burg. 
Koomansplein en gaat dan het centrum van Rijnsburg in.  
 
Tussen 17.45 en 18.15 uur kun je vertrekken. Omdat 
parkeren bij de startlocatie lastig is, vraagt de organisatie 
of u met de fiets of lopend wil komen. Fietsen kunnen op 
het schoolplein de Wilhelminaschool worden gestald.  
 
De wandeling vertelt het kerstverhaal in stukjes. Zo zie je Jozef aan het werk en natuurlijk 
de stal waar het kindje Jezus is geboren. Onderweg is er op diverse plaatsen muziek te 
beluisteren en kunnen er marshmallows worden geroosterd. Ook zijn de herders weer 
aanwezig.  
 
De wandeling duurt een klein uurtje en is geschikt voor jong en oud. Of je nu wel of niet 
bekend bent met het Kerstverhaal, de wandeling is voor iedereen. Ook vriendjes en 
vriendinnetjes van uw kind en opa’s en oma’s mogen meewandelen. Met een lampion of 
een zaklantaarn kunnen de kinderen de weg nog beter vinden.  
 
Aan het einde van de wandeling is er gelegenheid om even na te praten op het Burg. 
Koomansplein. Hier zal dan de Kerst Inn bezig zijn waar u iets te eten of te drinken kunt 
kopen. Daar kunt u ook nog even gezellig napraten met de andere wandelaars. De 
wandeling is gratis, maar wanneer u een bedrag wilt doneren, dan stelt de organisatie dat 
erg op prijs.  
 
Kom je ook mee wandelen? 

 

De afgelopen weken is er heel enthousiast gespaard voor de kapel bij Overduin. In 5 
weken is er €425,- opgehaald. Wat fijn dat wij met elkaar weer zo’n mooi bedrag 
hebben gespaard! 
 
In alle klassen zijn heel wat ramen geplakt. Ieder raam is €5,- waard. 
Groep 1/2 M: totaal 16 ramen 
Groep 1/2 RD: totaal 11 ramen 
Groep 3: totaal 6 ramen 
Groep 4: totaal 9 ramen 
Groep 5: totaal 4 ramen 
Groep 6: totaal 8 ramen 
Groep 7: totaal 14 ramen 
Groep 8: totaal 11 ramen 
 
In de maand december gaan wij sparen voor een uitje voor de kinderen van het AZC.  Dit 
zal zijn op de maandagen 2, 9, 16 december. Ook zal onze kerstcollecte voor dit doel 
bestemd zijn. Het AZC maakt één keer per jaar, vlak voor de zomervakantie, een reisje, 
meestal naar Groenendaal. De kinderen kijken er altijd erg naar uit. Vanwege de bus die 
gehuurd moet worden en het entreegeld is het uitstapje wel duur. Wat is het dan een 
mooi doel om samen met de kinderen van de Julianaschool hiervoor te sparen!  

   Bericht van de zendingscommissie 



Voor kinderen AZC / door kinderen van de Julianaschool. Zullen we delen, samen delen?  
Zeker met deze kinderen die al zoveel hebben meegemaakt en geen vaste plek hebben 
om te wonen. Door onze financiële bijdrage aan dit doel willen we ons medeleven en onze 
solidariteit aan deze kinderen laten blijken. Er is een mooie bus geknutseld en voor iedere 
€ 10,- komt er steeds een kind bij in de bus. De bus zal in de hal komen te staan, zodat de 
kinderen kunnen zien dat de bus steeds voller wordt.  
 
Namens de zendingscommissie, juf Daniëlle. 
 

 
 
 
 
 

 

YES! Het is weer zover, de laatste maand van het kalenderjaar 
is aangebroken en dan vieren we o.a. het Sinterklaasfeest en 
natuurlijk het Kerstfeest. Ik vind het altijd een heerlijke maand 
vol van sfeer en warmte, met de lichtjes aan in en om het huis.  
Maar ik kan me ook voorstellen dat het een lastige maand kan 
zijn waarin we aan de mensen denken die niet meer bij ons 
zijn, waar we graag weer het kerstfeest mee zouden willen 
vieren. Op die momenten mag je weten dat je ‘jouw zorgen 

aan Hem mag geven, want je ligt Hem na aan het hart.’ 1 Petrus 5:7, een Bijbeltekst die ik 
vanmorgen las en me erg aansprak. God heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd om onze 
zonden én zorgen op Zich te nemen en we zijn tegen alles bestand door Hem die ons 
kracht geeft (Filippenzen 4:13). Niet dat het dan makkelijk zal zijn, maar dan hebben we 
hoop en Iemand bij wie we terecht kunnen, want God is goed!  
 
Hoe je de feestdagen ook in gaat, we wensen jullie allemaal een heel fijne en gezegende 
tijd! 
Voor die tijd komen we nog samen op vrijdag 6 december om 8.30 uur in de lerarenkamer 
op school. Tot dan! 
 
Liefs de Gebedsgroep  
gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl 
 

 

   Bericht van de ouders van de gebedsgroep 
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2  Roos Haasnoot    6 
6  Rosalie van Klaveren   5 
10  Lina Hoek     5 
12  Joshua Walters    6 
13  Naomi Kaptijn     3 
15  Amy Koelewijn     3 
16  Benthe van Zuijlen    7 
21  Luuk van Duijn     1-2m 
21  Maurits Pijnenburg    1-2RD 
24  Maxim Hoek     4 
29  Daan Francken     8 
 

 
 

De volgende Info  maandbrief wordt op dinsdag 7 januari verstuurd. 
 

   Verjaardagen december 


