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Vanuit ons onderwijs:  
Contactpersonen vertrouwenszaken 
Binnen onze school willen we graag de openheid en laagdrempeligheid uitstralen, die 
uitnodigt om te allen tijde bij de eigen leerkracht of directeur aan te kloppen wanneer 
er zorgen of problemen zijn. 
Soms kan er echter iets zijn waardoor een kind, of u als ouder, liever iets bespreekt 
met een neutraal persoon. Daarvoor zijn er bij ons op school twee contactpersonen 
voor vertrouwenszaken. Dit zijn Esther Broere en Judith Bruijn. U kunt (één van) hen 
aanspreken of mailen om een afspraak te maken voor een vertrouwelijk gesprek. Ook 
de leerlingen zijn bekend met hun rol van ‘vertrouwensjuf’. In deze rol zijn zij voor de 
leerlingen maar ook voor u als ouder een luisterend oor en zij zullen zo nodig bekijken 
welke stappen er gezet kunnen worden om tot een oplossing te komen. 
In de school hangen boven en beneden brievenbussen waarin de kinderen een 
(vertrouwelijke) hulpvraag kunnen deponeren. De brievenbussen worden wekelijks 
geleegd. Per mail zijn juf Esther en juf Judith bereikbaar via ebroere@juliana-
school.nl en jbruijn@juliana-school.nl. 
 
Weekopeningen 
Een van de manieren waarmee we invulling geven aan onze christelijke identiteit is 
de weekopening. 
Iedere maandagochtend verzorgen een aantal groepen een weekopening voor hun 
eigen groep. De groepen 1 en 2 doen dit samen, net zoals de groepen 3 en 4, de 
groepen 4/5 ,5 en 6 en de groepen 7 en 8. Rondom een thema wordt er een 
programma gemaakt. Dit thema kan het thema zijn van ‘Kind op Maandag’, de 
godsdienstmethode die we volgen, of een actueel thema dat we dan koppelen aan 
onze christelijke identiteit.  
Vaste rituelen zijn het aansteken van de paaskaars, zingen en gebed. Daarnaast geven 
de collega’s samen met de kinderen inhoud. Dit kan zijn d.m.v. een (bijbel)verhaal 
vertellen, een (prenten)boek voordragen of bijvoorbeeld een toneelstukje of 
poppenkastspel. 
In de week voorafgaand aan de weekopening is er een gebedshuisje in de groepen 
die de weekopening verzorgen. Hierin kunnen de kinderen gebedsbriefjes doen voor 
onderwerpen waar ze graag voor willen bidden. Dit kan dan terugkomen in de 
weekopening. Hierna worden de briefjes opgehaald door leden van de gebedsgroep 
die deze dan meenemen in hun wekelijkse gebedsbijeenkomst. Vanzelfsprekend 
gebeurt dit anoniem als kinderen dat willen. 
Door deze weekopeningen staan we even stil bij elkaar, de wereld en het feit dat er 
iets groters is, God, die ons en deze wereld in liefde draagt. We ervaren dit zelf altijd 
als mooie en verbindende momenten. 
 
 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 
 

Belangrijke data voor november: 

woe 23 november: 
schoen zetten 

 

Belangrijke data voor december: 

ma 5 december: 
Sint op school; middag vrij 

 

do 22 december: 
Kerstviering in de klas 19.00 uur 

 

vr 23 december: 
middag vrij.  

 

za 24 dec – zo 8 jan: 
Kerstvakantie 
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Spreekbeurten en werkstukken  
Vanaf groep 3 starten we op de Julianaschool met werkstukken en spreekbeurten. Dit wordt uiteraard opgebouwd 
in moeilijkheid. Maar waarom is het nu belangrijk dat de kinderen een werkstuk leren schrijven of een goede 
spreekbeurt kunnen houden?   
Ten eerste zijn er kerndoelen opgesteld voor het basisonderwijs waarin beschreven staat wat de leerlingen aan 
het einde van de basisschooltijd moeten beheersen. Hierin staan een aantal belangrijke doelen op het gebied van 
mondeling en schriftelijk taalonderwijs.  Om aan te sluiten bij deze kerndoelen vinden wij het belangrijk dat de 
kinderen leren om informatie op te zoeken, te verwerken en te verwoorden in een werkstuk of spreekbeurt.    
Ook digitalisering is op dit moment een steeds belangrijker onderdeel, ook al in het leven van de 
basisschoolleerling. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zich wegwijs te kunnen maken in alle 
informatie die op het internet te vinden is. Hoe zoek je nu precies de juiste informatie op die je nodig hebt? Is alle 
informatie betrouwbaar die je op Google kunt vinden? En hoe kun je deze gevonden informatie nu netjes 
verwerken (bijvoorbeeld: bronvermelding en verwerken in je eigen woorden).   
 

In de verschillende groepen besteden we aandacht aan telkens iets complexere onderdelen van het schrijven van 
een werkstuk en het opzoeken van de juiste informatie. In groep 8 is het uiteindelijk de bedoeling dat de kinderen 
zelfstandig een werkstuk kunnen maken en hierbij gebruik maken van een hoofdvraag en deelvragen.   
 

Hieronder in het kort wat de kinderen in de verschillende groepen doen aan werkstukken en spreekbeurten:  
 

Groep 3:  Presentatie 'kind van de dag'. Later in het jaar een spreekbeurt wanneer het kind dit zelf wil.  
Groep 4:  Boekenbeurt of spreekbeurt   
Groep 5:  Presentatie 'kind van de dag' en de boekendoos.  
Groep 6:  Werkstuk, met elkaar starten in de klas. Later thuis afronden. De kinderen houden een spreekbeurt over 
hetzelfde onderwerp als hun werkstuk of over een ander onderwerp.   
Groep 7:  Werkstuk, met elkaar starten in de klas. Later thuis afronden. De kinderen houden een spreekbeurt over 
hetzelfde onderwerp als hun werkstuk of over een ander onderwerp.   
Groep 8:  De kinderen schrijven zelfstandig (als het nodig is uiteraard wel met hulp) een werkstuk. Daarna mogen 
ze een spreekbeurt houden over dit werkstuk (of een ander onderwerp wanneer het kind dit zelf wil).  
 
Juf Judith 25 jaar bij het scholen van Oranje en het onderwijs 
Afgelopen week was juf Judith Bruijn 25 jaar werkzaam bij de Scholen van Oranje en het onderwijs. Het bijzondere 
daarvan is dat het ook nog eens 25 jaar op de Julianaschool is!   
 
Sinterklaas 
Hij komt, hij komt……. Afgelopen zaterdag was het weer zo ver.  De Sint is de Nederlandse haven weer binnen 
gevaren.  
Hierbij wat belangrijke punten voor de komende periode:   
Vrijdagmiddag 11 november hebben de groepen 5-8 lootjes getrokken.  
Woensdag 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten.   
Op maandag 5 december hopen we Sinterklaas op school te ontvangen.  De kinderen hebben dan een vrije 
middag.  
 
 



Lunchlokaal 
De overblijf van de Julianaschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of twee vaste 
dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in 
hun middagpauze van 12.00 tot 13.05, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard  kosteloos 
overblijven. 
Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf. Voor iedere gedraaide overblijfbeurt 
ontvang je een vrijwilligersvergoeding van€ 12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong: anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
  
Lichtjestocht 2022 
Op zaterdag 17 december is de achtste Dubbeldamse Lichtjestocht! Voor jong en oud is er weer de mogelijkheid 
om met een herder langs verschillende scènes van het kerstverhaal te lopen, op zoek naar het Koningskind. Dit 
jaar mag iedereen een eigen lichtje of lampion meenemen. 
Aanmelden om mee te lopen vanaf 1 december via de website van PKN Dubbeldam. 
Wil je dit keer ook een rol in het kerstverhaal? Voor informatie of aanmelden voor een rol kunt u een email sturen 
naar lichtjestochtdubbeldam@gmail.com 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 8 verschijnt op maandag 28 november 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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