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Nieuwe leerlingen 
Sommige kinderen zijn 
helemaal nieuw op de 
KJS, Hier noemen we 
speciaal nog even hun 
namen: Jelle Blom 
groep 5, Serena Zwaak groep 3/4, Ceren 
Sancar groep 1/2. Hartelijk welkom allemaal, 
we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op 
school! 
 

CliniClowns  
De groepen 1/2  en 
3/4 mochten 
deelnemen aan een 
fantastisch optreden 
van 3 clowns begin 
maart. De kinderen 
werden actief 
betrokken bij o.a. het 
verhaal over 
Roodkapje met een 
blauw kapje en een 
lieve, vegetarische 
wolf! Het was genieten voor allen! 
 

NL Doet 

 

Groep 5, de kinderen van de leerlingenraad en 
enkele vrijwilligers staken vrijdagmiddag          
9 maart de handen uit de mouwen op het 
plein. Het is weer netjes geworden, dankjewel 
allen! 
 

De grote rekendag 

 
Woensdag 28 maart heeft onze school 
meegedaan met de Grote rekendag.  
Om 8.45 uur was de aftrap voor leerlingen en 
ouders.  Djylano opende de dag met een  
echte aftrap!! 
 
De dag was een groot succes. Er werd in alle 
groepen geteld, gemeten, gebouwd en ook 
werden er allerlei proefjes gedaan. 
De leerlingen van groep 1 t/m 4 gingen naar 
een echt pakhuis. Dat was zo interessant dat 
Mohammed aan het eind van het bezoek 
verzuchtte: ik wilde tandarts worden maar nu 
word ik vorkheftruckchauffeur!!  
 

Winnaars 
zwerfvuil 
Enkele weken achter 
elkaar gaat elke 
groep van de school 
een keer de wijk in 
om zwerfafval op te 
ruimen. Met veel 
plezier ruimen we 
het op en doen het in 

de afvalbak waar het hoort.  Als alle groepen 
zijn geweest bekijken we de lijst welke groep 
het  meeste afval ,uitgedrukt in kilogram, 
heeft verzameld. Dit keer had groep 3/4 wel 
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een traktatie verdiend! Ruim twee kilo van de 
straat gehaald. Jullie zijn toppers! 

 

Bezoek Kulenburg 
Alle groepen van 
de KJS gaan dit 
jaar de Kulenborg 
1 of 2 keer 
bezoeken. Met 
veel plezier gaan 
we knutselen 

en/of spelletjes spelen met de bewoners van 
het zorgcentrum. Genieten voor jong en oud! 
Vele groepen gaan dit jaar nog een bezoekje 
brengen. We kijken ernaar uit! 

 

Natuurfeestdag groep 8 

De kinderen van groep 8 luisterden zeer 
geboeid naar de verhalen over ons 
rivierengebied en over de uitleg van snoeien 
van de wilgen in de Grienden 
Ze genoten van oom Aard die verhalen over 
vroeger vertelde toen het snoeien in de 
Grienden zijn werk was. Een weekje later 
gingen ze zelf aan de slag. Snoeien is hard 
werken, maar het was een prachtige ochtend! 
En we werkten met plezier. 
 

Website KJS 
Op de website kunt u actuele ontwikkelingen 
binnen onze school volgen. We raden u 
daarom aan onze website af en toe eens te 
bezoeken. 
www.julianaschool-culemborg.nl  
 

 
 
 
 

Planning komende periode 
11 april Schoolvoetbal groep 7/8 

7 t/m 31 mei Kunstweken. Er wordt gewerkt 
aan het Thema kunst in de 
groepen 

31 mei Inloopavond ouders thema kunst 

28 mei Start toetsronde 2 

20 juni Schoolexcursie 

22 juni 2
e
 Rapport wordt meegegeven 

27 t/m 29 juni Groep 8 gaat op kamp. 

10 juli Schoolverlatersavond, groep 8 
neemt afscheid van de school. 

12 juli Kennismaking nieuwe 
groep/nieuwe leerlingen 

13 juli Laatste schooldag 

 

Studiedagen 2018 
20 april Koningsspelen in de 

ochtend. 
Studiemiddag, 
leerlingen om 12 uur 
uit 
Thema’s: overleg ZML 
leerlingen, 
chromebooks, 

15 juni Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

 
 
Vakanties basisonderwijs 
eerste dag t/m laatste dag  
 
Vakanties 
Basisonderwijs 

Eerste dag t/m Laatste dag 

Meivakantie 23-04-2018 

 

04-05-2018 

Hemelvaart 10-05-2018 

 

11-05-2018 

Pinksteren 21-05-2018 

 

21-05-2018 

Zomervakantie 16-07-2018 

 

24-08-2018 
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