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

 
 

 

Maandagavond 17 en dinsdagavond 18 februari staan de 
tienminutengesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland. 
Daarbij kunt u met de leerkracht(en) in gesprek gaan 
over het rapport, de uitslagen van de LVS-toetsen en de 
overige zaken die volgens u of de leerkracht van belang 
zijn voor de ontwikkeling van uw kind.  

 
U heeft onlangs zelf via de planner van Social Schools een dag en tijd gekozen waarop u 
het gesprek zult hebben. De kinderen krijgen op vrijdag 14 februari hun portfoliomap mee 
naar huis waarin ook het rapport en de uitslagen van de recente LVS-toetsen toegevoegd 
zijn. 
 
Het rapportgesprek is alleen bedoeld voor ouders; uw kind is hierbij niet aanwezig. De 
kinderen van groep 2 t/m 8 hebben de komende week een eigen tienminutengesprek 
met de leerkracht. Deze gesprekken vinden onder lestijd plaats. De leerkracht van uw 
kind wordt dan vervangen, zodat zij/hij op een rustig plekje met elk kind afzonderlijk in 
gesprek kan gaan. De kindgesprekken gaan over de ontwikkeling in de afgelopen 
periode, de sfeer in de klas en de plannen voor de komende periode. Deze 
kindgesprekken vinden op de volgende dagen plaats: 
 
Groep 2M do. 6 feb. Groep 5 vr. 7 feb 
Groep 2 R&D ma. 3 en do. 6 feb. Groep 6 ma. 3 feb. 
Groep 3 ma. 3 en do. 6 feb. Groep 7 di. 4 feb. 
Groep 4 ma. 3 en do. 6 feb. Groep 8 di. 4 feb. 

 

   Rapport- en kindgesprekken 

februari 2020 



 

Het laatste schooljaar op de basisschool is in veel 
opzichten bijzonder, onder andere doordat er 
een schoolkeus voor volgend jaar gemaakt moet 
worden. Maar welke middelbare school past nou 
goed bij wat je wilt en kunt? Om die vraag te 
kunnen beantwoorden, hebben de leerlingen 
van groep 8 de afgelopen periode samen met 
hun ouders middelbare scholen bezocht om te 
bekijken wat het aanbod is. Er valt veel te kiezen 
in onze regio. Aan de ene kant zorgt dat ervoor 
dat er vrijwel zeker een school is die goed 
aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de 
leerling; aan de andere kant maakt het grote 
aanbod de keus soms ook lastig. 

 

Om ervoor te zorgen dat de leeringen en ouders weten welk onderwijsniveau aansluit bij 
de mogelijkheden, is er in november door school een voorlopig advies afgegeven. Dit 
advies over het best passende instroomniveau is gebaseerd op de uitslagen van het 
leerlingvolgsysteem (LVS-toetsen van de afgelopen jaren), de klassenresultaten, het 
inzicht, de werkhouding, de concentratie, de snelheid, het huiswerkgedrag en de mate 
van hulp die de leerling nodig heeft. Met dit voorlopige advies in gedachten, hebben de 
leerlingen samen met hun ouders een of meerdere scholen bezocht om het aanbod te 
bekijken, de sfeer te proeven en na te denken over de schoolkeus. 
 
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en wordt het tijd om te kiezen. De school 
heeft een definitief advies opgesteld en zal dit de komende periode met de leerlingen en 
hun ouders bespreken. De leerlingen en ouders zullen een school kiezen, passend bij het 
definitieve advies. Op 2 en 4 maart volgt een eindgesprek waarbij de inschrijving voor het 
VO in orde gemaakt wordt. 
 

Eindtoets 
Medio april maken de leerlingen nog de Eindtoets Route 
8. Op dat moment is de inschrijving voor de nieuwe school 
dus al in orde gemaakt. Toch is de uitslag van de eindtoets 
nog wel van belang als zogenaamd ‘tweede gegeven’: VO-
scholen willen het advies van de basisschool graag 
bevestigd zien door een bijpassende score van de 
eindtoets. Wanneer de score van de toets hoger uitvalt 
dan het advies, dan kunnen ouders en school in overleg 
over het eventueel naar boven bijstellen van het advies. 
Een tegenvallende score kan er niet voor zorgen dat een 
advies naar beneden wordt bijgesteld: het advies blijft in 
dat geval onveranderd. 

 

 

Geef een boek cadeau 
Het initiatief Geef een boek cadeau heeft als missie alle kinderen in Nederland te laten 
opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie boeken zijn, 
ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te 
verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld. Om die missie te laten slagen 

   Schoolkeus groep 8 

   Bibliotheek op school 



wordt ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek ter beschikking gesteld voor een 
kleine prijs. De nadruk ligt bij deze campagne op het cadeau geven van het boek. 
Hiermee hoopt de stichting alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die om wat voor 
reden ook thuis geen boeken hebben.  Het jeugdboek van 2020 is Koning van Katoren 
van Jan Terlouw. 
 
Koning van Katoren gaat over Stach, die geboren wordt in de nacht dat de oude koning 
van Katoren sterft. Zeventien jaar later is er nog steeds geen nieuwe koning en besturen 
zes ministers het land. Stach besluit dat hij de nieuwe koning van Katoren wil worden. 
Daarvoor moet hij eerst zeven opdrachten vervullen: zeven moeilijke opdrachten om van 
Katoren weer een leefbaar land te maken. 
 
Vanaf 7 februari is deze klassieker te koop voor slechts € 2,00 per stuk! 
 
De commissie Bibliotheek op School 
 

   
 

 

Kindertheatervoorstelling over scheiding  ‘Er was eens een gezin…..’ 
 
CJG Noordwijk organiseert de kindertheatervoorstelling ‘Er was 
eens een gezin’ op woensdag 5 februari 2020 in de bibliotheek van 
Noordwijk. 
‘Er was eens een gezin’ is een must see voor iedereen die met een 
scheiding te maken heeft (gehad): kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s. Ondanks het thema valt er 
voor jong en oud ook genoeg te lachen. Het gaat over houden 
van elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen 
achter te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf. 
 
Heeft je kind te maken (gehad) met scheiding of verlies, dan is deze humoristische 
familievoorstelling echt iets voor jullie! 
 
Datum:         woensdag 5 februari 2020 
Tijd:          15.00 - 16.00 uur 
Locatie:  Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a 
Kosten:  gratis 
 

   Theatervoorstelling over scheiding 

Link om aan te melden 

https://www.cjgnoordwijk.nl/cursussen/cjg-kindertheater-er-was-eens-een-gezin---noordwijk/-1/3120/584706


 

 
 
Vrijdag 7 februari is het Warmetruiendag! Op de Julianaschool willen we hier graag aan 
mee doen. 
 
De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar 
weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op deze 
nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal 
minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2. De trui 
staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. 
 
Op vrijdag 7 februari gaat de thermostaat wat lager op school en mogen de kinderen met 
een extra warme trui, een dik vest of gewoon wat laagjes over elkaar op school komen.  
 
Meer informatie over de warme truiendag vindt u op http://www.warmetruiendag.nl  
 

   

 

Kinderclub AZC 
Zoals u in een bericht op Social Schools heeft kunnen lezen, hebben Nina (groep 7) en 
Lise (groep 6) inmiddels de cheque van € 600,- overhandigd aan de kinderclub bij het 
AZC. Wat was het een fijne ochtend! Het was heel mooi om te zien wat de leiding met 
deze kinderen doet en daardoor zagen we allemaal blije gezichten. 
 

   Warme Truiendag 

   Bericht van de zendingscommissie 

http://www.warmetruiendag.nl/


Nadat de cheque was overhandigd hebben we nog een 
aantal liederen met de kinderen meegezongen: Is je deur 
nog op slot, Jezus is de goede herder, Een rivier vol van vrede, 
enzovoort. Lise en Nina hebben nog een snoepje gedeeld aan 
de kinderen. Ze waren heel blij met onze komst en heel 
dankbaar voor de cheque. Bedankt nogmaals aan u en uw 
kinderen voor deze mooie opbrengst! 
 
World Servants 
Nu hebben we al vier maandagen geld gespaard voor World Servants die in de zomer 
naar Rwanda gaan. Een oud-leerling van de Julianaschool, Kirsten van Klaveren, zal ook 
met dit project meegaan om een gebouw te gaan bouwen voor een vakschool. Op deze 
vakschool zullen in de toekomst lessen worden gegeven aan de jeugd van Nyakiriba, 
zodat de jeugd daar mee kans heeft op een betere toekomst. Dat willen wij toch allemaal 
voor onze kinderen? We hebben inmiddels € 300,- en sparen nog tot de 
voorjaarsvakantie door voor dit project. 
 
Ushersyndroom 
Naast het sparen voor World Servants doen we de komende  weken ook mee aan een 
flessenactie voor het Ushersyndroom. Liesbeth, de moeder van Donna (groep 7) en Jules 
(groep 2) heeft een aantal jaar geleden de diagnose Ushersyndroom gekregen. Een 
syndroom waarbij je langzaam blind en doof kunt worden. Met haar hebben 1000 
mensen in Nederland dit syndroom. Het krijgen van deze diagnose, met het feit dat er 
nog geen passende behandeling mogelijk is, is op zijn zachtst gezegd ontzettend zwaar. 
Liesbeth is niet het type om bij de pakken neer te gaan zitten en heeft daarnaast altijd de 
hoop gehouden op een medicijn. De wetenschap is ver, zelfs zover dat men verwacht in 
2025 een behandeling te kunnen hebben.  
Liesbeth heeft een vriendengroep om zich heen, die geld inzamelen voor stichting 
Ushersyndroom. Deze vriendengroep organiseert allerlei acties voor dit doel. Ook Donna 
en Jules willen graag helpen om zoveel mogelijk geld in te zamelen (Usher-KIDS actie). 
Dit willen ze o.a. doen door middel van het inzamelen van statiegeldflessen. Daar willen 
wij als Julianaschool natuurlijk ook ons steentje aan bijdragen! 
 

Alle kinderen mogen vanaf maandag 
3 februari t/m vrijdag 6 maart 
statiegeldflessen mee naar school 
nemen. Die kunnen ze dan inleveren 
in een winkelwagentje dat in de hal 
staat. Ook mogen er bonnen van het 
statiegeld worden meegenomen. 
Deze bonnen mogen in de speciale 
bonnenbak gedaan worden die ook 
in de hal staat.  
 
 
Laten we er met elkaar voor zorgen 
dat deze actie een groot succes 
wordt. Sparen jullie weer mee? 
 
Namens de zendingscommissie,  
juf Daniëlle. 

 
Lees hier meer informatie over Usher Actie Rijnsburg.  
 

https://usher-actie-rijnsburg.jimdosite.com/


 

Lieve ouders, 
 
Wat brengt de maand februari ons of wat mogen wij deze maand brengen? Er staat een 
mooie scholendienst op de agenda op 9 februari met als thema: “Wie is Jezus?” 
Goede vraag eigenlijk: Wie is Jezus? Wie is Hij als persoon? Wie is Jezus voor jou? 
 
Wil je hier verder over doorpraten, dan kun je altijd mailen naar de gebedsgroep. Je mag 
ook bij ons aanschuiven op vrijdag 7 februari als we om 8:30 uur in de lerarenkamer 
samenkomen om met elkaar te bidden voor de school, de kinderen, alle betrokkenen en 
wat er verder op ons hart ligt. En natuurlijk zijn jullie allemaal heel hartelijk welkom om 
bij de dienst aanwezig te zijn.  
 
Ook komt Valentijnsdag in de maand februari altijd weer terug. Een commerciële dag 
wellicht, maar de boodschap om aan iemand door te geven dat je van hem/ haar houdt 
is natuurlijk wel mooi. Dat dat niet alleen op die dag hoeft is vanzelfsprekend, maar denk 
er eens over na van wie je houdt, in welke vorm dan ook, en begin daar vandaag al mee 
door het gewoon eens te zeggen: “Lieve zoon, ik houd van jou, ik ben trots op je. Lieve 
mama, ik houd van u. Lieve Opa, ik houd van u. Lieve juf, ik houd van u. Lieve vriendin, ik 
houd van je.”  
 
Er zijn vele mogelijkheden en onthoudt dan ook dat Jezus tegen jou zegt:  

“Ik houd van jou, Mijn kind!” 
Veel zegen deze maand! 
 
Liefs de Gebedsgroep,   gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 
 
Dag Naam      Groep 
2   Lizzy de Leeuw     5 
5   Boaz Hogewoning    5 
6   Flynn Zandbergen    3 
7   Kiyana Shybani     1-2RD 
9   Lindsey Hartevelt    7 
11   Ayla van Vliet    3 
14   Nina van Dam     7 
15   Elin van Delft     4 
16   Lise van El      6 
16   Jet Kromhout     1-2RD 
16   Yasmin Walters     4 
17   Esmee Ouwehand    3 
18   Julia de Mooij     1-2m 
20   Mila van der Zwart    3 
21   Joshua Ouwehand    1-2RD 
22   Vincent Baars     4 
25   Juliëtte Ouwehand    3 
26   Donna Beekhuis    7 
26   Jits de Jong      6 
29   Vincent van Starkenburg 4 
 

   Bericht van de ouders van de gebedsgroep 

   Verjaardagen februari 

Dit zijn de leerlingen die jarig zijn in 
februari. We wensen hen een heel 
fijne verjaardag toe!  
 

De volgende Info  maandbrief 
wordt op maandag 2 maart 
verstuurd. 

 

mailto:gebedsgroep@julianaschool.pcborijnsburg.nl

