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Hemelvaart en Pinksteren 

Ze zaten luisterend rondom Hem 
en Hij vertelde van Zijn gaan 

hoe Hij Zijn werk had afgerond 
en alles had gedaan 

 
Maar eerst moet Ik vertrekken 

Houd echter goede moed 
Ik ga de Trooster zenden 

die Mijn werk in jullie doet  
Els Hengstman-van Olst 

 
Vorige week dachten we aan de Hemelvaart van Jezus en nu kijken we uit naar het 
Pinksterfeest. Wat fijn dat we mogen weten en ervaren in deze soms moeilijke tijden 
dat God de Heilige Geest gegeven geeft die ons troost en moed geeft om de dingen 
te doen die op ons pad komen. Het team van Julianaschool wenst u goede 
Pinksterdagen. 
 
Boaz 
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u van de geboorte met 25 weken van de zoon 
van meester Ronald. Inmiddels is Boaz alweer 2 weken oud. De situatie is stabiel 
maar blijft prematuur en zorgelijk. Daarom verblijven meester Ronald en zijn vrouw  
Marieke en zoon Joah tijdelijk in het Ronald mc Donald huis om zo dicht bij Boaz te 
kunnen zijn. Groep 8a is door de afwezigheid van meester Ronald al meerdere dagen 
naar huis gestuurd. Komende weken kan het voorkomen dat de groep van uw 
zoon/dochter een dag thuis is om zo de afwezigheid gezamenlijk te kunnen dragen 
als de leerkracht van uw kind die dag voor groep 8a staat.  
 
 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 
 

Belangrijke data voor juni: 

ma 6 juni:  
Tweede Pinksterdag – vrij 

 

di 7 juni:  
Start cito-eind 

 

vr 10 juni:  
Zomerfeest gr 1-2 

 

vr 17 juni: 
Studiedag – leerlingen vrij  

 

ma 20 juni:  
MR-vergadering 

 

do 30 juni: 
Musical groepen 8 

 
 

Belangrijke data voor juli: 

vr 1 juli: 
Slotfeest 

 

ma 4 juli:  
Rapport mee naar huis 

 

woe 6 juli:  
Uitgooien groepen 8 

 

vr 8 juli:  
Start Zomervakantie 12.00 uur 

 
 

 
 

 
 



 

Groepsindeling groep 1-2 
Op maandag 13 juni wordt de groepsindeling van de namen van kinderen van groep 1 en 2 bekend gemaakt. De 
ouders van leerlingen die nog niet op school zitten ontvangen deze per mail. Bij deze groepsindeling staat ook 
wanneer de wenmiddag is voor de groepen 1-2. 
 
Groepsindeling 2022-2023  
Maandag 20 juni a.s. zullen we de groepsindeling met daarin de namen van de personeelsleden aan de kinderen 
en u bekend maken.  
In deze groepsindeling mist u de namen van Juf Hanneke en meester Marc. Zij zullen na de zomervakantie niet 
meer werkzaam zijn op de Julianaschool. Juf Hanneke neemt even de tijd om na te denken over haar toekomst 
en meester Marc gaat werken op een andere school.  Wij bedanken Hanneke en Marc voor hun inzet voor de 
school.  
 
Nationaal Programma onderwijs en formatie 
Met het team hebben we voor de meivakantie gekeken naar de opbrengsten van de eerste helft van het jaar. We 
zijn overall erg tevreden met de resultaten (op de hoofdvakken) van veel groepen en leerlingen. Interventies zijn 
opgestart en we zijn erg nieuwsgierig naar de opbrengsten van juni. In de media heeft u vast vernomen dat er 
volgend schooljaar nogmaals extra  geld beschikbaar is, dat voortkomt uit het Nationaal Programma Onderwijs. 
Dit programma is gericht op het herstel en de ontwikkeling tijdens en na corona.  Volgend schooljaar zullen we 
wederom op ieder leerplein (groep 3-8) een dag per week een collega ambulant roosteren om extra 
ondersteuning te bieden op het leerplein. Dit betekent dat er voor alle leerlingen die dit nodig hebben de 
mogelijkheid is om korte kleine interventies op de hoofvakken, executieve functies, sociaal emotioneel leren enz. 
te geven. 
Daarnaast zullen we volgend schooljaar 3 collega’s een dag ambulant hebben om de vervangingen in te vullen. 
Vanaf 1 januari 2023 stopt onze schoolvereniging met het vervangingsfonds en dragen we zelf het risico op 
ziektevervanging.  
 
Oproep nieuwe biebouders schooljaar 2022-2023 
We zoeken drie nieuwe bibliotheek ouders die op woensdagochtend van 8.30-10.30 uur willen helpen met het 
uitlenen en innemen van de boeken. U bent ongeveer een keer per vijf weken aan de beurt. 
Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met 
Margreet Andries (moeder van Jarno uit groep 7b)  margeet.andries@xs4all.nl 
 
Praktisch verkeersexamen 
Op vrijdag 20 mei j.l. hebben we het praktisch verkeerexamen gefietst met de groepen 8.  Wat een toppers! Het 
weer had iets beter gekund. Maar bij aankomst op school was er gelukkig warme chocomelk of thee en droge 
handdoeken. Alle leerlingen zijn geslaagd! 
 
Slotfeest vrijdag 1 juli 
Op vrijdag 1 julie vanaf 17.00-19.00 uur vieren we met elkaar het slotfeest. Het eeste deel zal bestaan uit een 
vossenjacht door een gedeelte van Dubbeldam en aanaluitend zal er een hapje en drankje zijn. Binnenkort 
ontvangt u meer informatie over deze avond. 
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Nieuwe leesmethode voor groep 4-8: Atlantis 
In het najaar van 2021 is het kwaliteitsteam taal/lezen gestart met de zoektocht naar een nieuwe leesmethode. 
Tijdens dit onderzoek constateerde het kwaliteitsteam dat de laatste wetenschappelijke inzichten aangeven dat 
het gebruik van een geïntegreerde (begrijpend/technisch) leesmethode het beste resultaat geeft. Het scheiden 
van technisch en begrijpend lezen werkt niet. Het uiteindelijke doel van leesonderwijs is immers het kunnen lezen 
én begrijpen van uiteenlopende teksten. Uit onderzoek blijkt dan ook dat het belangrijk is om leerlingen zo snel 
mogelijk de kans te geven om hun kennis toe te passen. Dit pleit voor geïntegreerd leesonderwijs, waarbij alle 
onderdelen van voortgezet lezen in samenhang aan bod komen: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, 
leesplezier en literatuureducatie. Dankzij geïntegreerd lezen worden leeslessen veel effectiever en neemt ook de 
motivatie van kinderen sterk toe. 
Kinderen op de Julianaschool hebben behoefte aan hoog denkniveau en uitdagende teksten. Deze methode biedt 
veel leeskilometers, sluit aan bij de principes van close reading en gebruikt strategieën voor beter tekstbegrip als 
middel. De thema’s die behandeld worden bieden mogelijkheden voor onderzoekend en themagericht onderwijs. 
Mogelijk met overlapping op het gebied van burgerschap. In deze methode staat de inhoud van de tekst 
voortdurend centraal. Daardoor snappen kinderen waarom ze aan het lezen zijn: ze willen weten hoe een verhaal 
afloopt of hoe iets in elkaar zit. Daarnaast zien wij leesplezier als basis om kinderen te stimuleren meer te gaan 
lezen. Begrip, plezier en techniek versterken elkaar voortdurend. Deze methode stimuleert ons na te denken over 
de kracht van voorlezen en de plaats hiervan in het rooster.  
 
Nieuwe methode relaties en seksualiteit 
We hebben gekozen voor de methode Veilig Wijs. Veilig Wijs is ontwikkeld door de Care for Sexuality Foundation. 
Dit is de meeste complete methode, waarbij gebruik gemaakt kan worden van teamscholing en ouderinformatie. 
De lesmethode Veilig Wijs vertrekt vanuit een waardegerichte benadering. De theoretische opdrachten zijn 
gekoppeld aan de waarden respect, liefde, zorg of veiligheid. Hierdoor leren kinderen na te denken over de 
betekenis van deze waarden in relatie tot seksualiteit en relatievorming. 
Deze methode biedt een passend aanbod voor vragen die er in het identiteitsgebonden onderwijs onder 
leerkrachten, kinderen of ouders en waarbij leerkrachten vrijheid hebben om samen met de klas alle onderwerpen 
te verkennen. 

 
Bevindingen vierjaarlijks onderzoek inspectie  

Op 5 april 2021 heeft de inspectie de kwaliteitscyclus van het bestuur beoordeeld. Hierbij bleek dat het bestuur 
zich heeft verbeterd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Tijdens het onderzoek constateerde beide 
inspecteurs dat er een heldere en breed gedragen visie op onderwijs is en dat het bestuur werkt met een 
deugdelijk kwaliteitszorgsysteem. Het bestuur en de scholen werken op een goede wijze samen aan de 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen een open, constructieve kwaliteitscultuur. Er is een 
duidelijke koppeling tussen beleidsontwikkeling en professionaliseringsactiviteiten. Het verbeteren van de 
kwaliteit wordt ondersteund door de inzet van leerteams, kwaliteitskaarten, onderzoeken en het elkaar kritisch 
bevragen. De richtinggevende uitspraken uit het strategisch fundament vormen het uitgangspunt voor het 
jaarplan en – verslag van het bestuur en de scholen. Er is sprake van beleidsrijk begroten. Beide inspecteurs waren 
hier vol lof over. Als tip hebben we meegekregen om onze activiteiten in het kader van burgerschapsonderwijs en 
sociale cohesie nog meer samenhangend en doelgericht aan te bieden. Scholen van Oranje werd bijna over de 
gehele linie met een goed beoordeeld. We zijn blij met het feit dat ook de inspectie vindt dat we kwalitatief goed 
onderwijs verzorgen en worden daarin gesteund door de dagelijkse reacties van leerlingen en ouders. 

 



 

MR verkiezingen  
Twee enthousiaste ouders hebben zich op 25 mei via Parro voorgesteld. Op 25 mei heeft u een email vanuit school 
ontvangen met daarin een link en inlogcode, waarmee u uw  stem op één van de twee kandidaten kunt 
uitbrengen. 

Heeft u uw stem nog niet uitgebracht, dan verzoeken we u dit alsnog te doen. U kunt nog stemmen tot uiterlijk 
aanstaande vrijdag (3 juni). 

Wij hopen op zoveel mogelijk stemmen, alvast bedankt voor de medewerking! 

Boegsprietvechten 
Op woensdag 18 mei heeft een aantal kinderen van de groepen 7 en 8 meegedaan met het boegsprietvechten in 
Dubbeldam. Ze hebben dit heel goed gedaan! Thomas van den Berg en Emma van Leusden gingen allebei met de 
beker naar huis. Van harte gefeliciteerd!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Korfbal 
Er was ook succes bij de korfballers. Twee teams van de groepen 7 en 8 werden kampioen! Van harte gefeliciteerd.  
 

     
 
Knotshockey groep 3 en 4 
Naast korfbalwinst was er ook een beker voor het team van groep 3 en 4 bij de sport knotshockey. 
 
Sportactiviteiten 
Tot nu toe lag de organisatie van de sportactiviteiten in handen van meester Rob. Celia Stok (moeder van Joas en 
Sanna) en Lianne Stomp (moeder van Noa, Joshua, Luca en Alisa) hebben aangegeven  om komend schooljaar te helpen 
met de organisatie. Hartelijk dank voor jullie aanmelding. 
 
Volgende Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 18 verschijnt op maandag 13 juni 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
 
 

mailto:directie@juliana-school.nl

