
Koningin Julianaschool 

Koningin Julianaschool | Oranje Nassaulaan 41 4101 JS Culemborg | Tel. 0345 512951 | www.julianaschool-culemborg.nl 

 
Christelijk Speciaal 

Basisonderwijs 
Culemborg 

 

Nieuwsbrief 1     
schooljaar 2020/2021 

In dit nummer: 

• Nieuw schooljaar 

• Welkom 

• Babynieuws 

• Gezonde school 

• Fruit & water 

• Kennismakingsgesprekken 

• Erasmus+ project 

• Traktatie inspiratie 

• Planning 
 
 

Nieuw schooljaar 

Inmiddels is het schooljaar alweer 5 weken bezig 
en iedereen is hard aan het werk. Op de eerste 
schooldag konden wij niet beginnen met een 
gezamenlijke start op het schoolplein, maar in 
iedere klas kon je een filmpje zien. Op die manier 
zagen we toch welke kinderen bij wie in de klas 
zitten.  
Vervolgens zijn de afgelopen weken alle vakken 
opgestart in de klas, maar is er ook hard gewerkt 
met de vreedzame school.  
De kinderen zijn ontzettend gemotiveerd en we 
gaan er samen weer een mooi schooljaar van 
maken.  
 

Welkom 

Er zijn dit schooljaar weer veel nieuwe leerlingen 
gestart op de KJS.  
Leroy groep 5a  Chelena groep 3 
Jadithja groep 6a  Safa groep 1/2 
Kees groep 3  Tim groep 5b 
Samuel groep 5a  Mats groep 1/2 
Nena groep 6/7  Jay groep 5a 
Joep groep 5b  Boyd groep 6/7 
Ewan groep 3  Nathalie groep 4 
Benthe groep 6a  Hidde groep 4 
Adam groep 3/4   
Aiden groep 3 
 
Ook zijn er nieuwe leerkrachten gestart.  
Groep 1/2 juf Caroline 
Groep 3 juf Wouke 
Groep 4 juf Else 
Groep 3/4 onderwijsassistente juf Pascale 
TOPklas meester 
Barrie 
 
Welkom op de KJS! 
 

Babynieuws 

Op 16 augustus is de dochter van meester Joachim 
geboren. Haar naam is Ninthe.  
 
Op 19 september is de zoon van juf Nelleke 
geboren. Zijn naam is Boris.  
 
Gefeliciteerd met jullie prachtige kinderen en heel 
veel geluk samen!  
 

Gezonde school 
KeepItClean: Op 18 september was het 
KeepItClean day. Met de klassen zijn we rondom 
de school afval gaan opruimen. Ieder jaar komt 
deze dag weer terug en zorgen we samen voor een 
schone omgeving. Ook heeft groep 6 nog een 
kunstwerk gemaakt met afval.  
Buitenlesdag: Op 22 september was het nationale 
buitenlesdag. Regelmatig buiten even een les 
volgen is goed voor ieder kind. Lekker in de frisse 
buitenlucht kun je veel beter onthouden. De 

kinderen 
van de KJS 
waren 
daarom 
deze dag 
een keer 
extra 
buiten om 

weer nieuwe dingen te leren.  
Kraanwaterdag: In Nederland hebben we het geluk 
dat goed drinkwater uit de kraan komt. Hoe wordt 
drinkwater gemaakt en hoe gaan we hiermee om? 
Deze vragen werden beantwoord op de 
kraanwaterdag. Eigenlijk zijn we op de KJS al heel 
goed bezig, want wij drinken iedere dag water!  
 

Ventilatie 
Vanwege het Corona virus is het belangrijk om te 
blijven ventileren in de klassen. Daarom zijn in 
iedere klas alle ramen op en de deur. Hierdoor kan 
het was fris zijn in de klas. Willen jullie eraan 
denken om een extra trui of vest aan te trekken of 
mee te geven aan uw kind? Als hij of zij het dan 
koud heeft, kan het aangetrokken worden. 
 

Fruit & water 

Even ter herinnering. In de eerste pauze eten wij 
allemaal fruit en drinken wij water. Op dit moment 
moet u zelf een beker met water meegeven. In 
verband met de Corona regels mogen wij geen 
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bekers met water aan de kinderen geven.  
 

Kennismakingsgesprekken 

Dit jaar zal er helaas geen huisbezoek kunnen 
plaatsvinden. Daarom heeft u van de leerkracht 
van uw kind een uitnodiging ontvangen voor een 
kennismakingsgesprek op school. Op deze manier 
kunnen we toch kennis met elkaar maken. 
Natuurlijk worden de Corona veiligheidsregels in 
acht genomen.  
Toch fijn dat wij op deze manier persoonlijk met 
elkaar in contact kunnen komen.  
 

Erasmus+ project 

Sinds scholjaar 2019 – 2020 neemt de 
Julianaschool deel aan het Erasmus+ project. Een 
project wat gericht is op het verkrijgen van een 
duurzaam Europa, en hoe scholieren hier een 
bijdrage aan kunnen leveren. In het kader daarvan 
hebben vorig schooljaar een aantal leerlingen een 
bezoek gebracht aan het mooie eiland Gozo. 

 
Er participeren meerdere landen in dit project. 
Echter covid-19 heeft ook hier roet in het eten 
gegooid. Alle bezoeken (dus ook het bezoek naar 
de Julianaschool) werden geannuleerd.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking 
tot covid-19 is er een nieuw (voorlopig) 
reis/bezoek schema gemaakt. Uiteraard alles onder 
voorbehoud. Het nieuwe schema ziet er als volgt 
uit: 
April 2021                                 : Portugal 
Mei/Juni 2021                          : Nederland 
(Julianaschool) 
September/Oktober 2021     : Litouwen 
November/December 2021  : Polen 
Februari 2022                           : Duitsland 
 
Contactpersonen: Froukje Brandsma/Peter Waroux 
 
Traktatie inspiratie 
Vanwege Corona mogen er alleen verpakte 
traktaties worden uitgedeeld bij een verjaardag. 
Hieronder enkele voorbeelden.  
 
- Een zakje snack-a-jacks 
- Doosje rozijnen 
- Of deze leuke bananen 
piraatjes.  
 
 
 
 
 
 

Planning 
30-9-2020 Opening Kinderboekenweek 

thema: ‘En toen’  

19-10-2020 tot 
23-10-2020 

Herfstvakantie 

06-11-2020 Studiemiddag. Kinderen zijn 
om 12.00 uur vrij. 

04-12-2020 Studiemiddag. Kinderen zijn 
om 12.00 uur vrij.  

21-12-2020 tot 
01-01-2021 

Kerstvakantie 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


