
Koningin Julianaschool 

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

 
Christelijk Speciaal 

Basisonderwijs 
Culemborg 

 

Nieuwsbrief 3     
schooljaar 2019/2020 

In dit nummer: 

• Terugblik kerstviering 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Afscheid meester Rien 

• Toetsen 

• Excellent!!! 

• Uitwisselingsproject naar Portugal 

• Start nieuwe groep Schoolhof 

• Staking 30 + 31 januari 

• Vreedzame school 

• Recept 
 

Terugblik kerstviering 
Op woensdag 18 december was onze jaarlijkse 
kerstviering. Ditmaal was de viering in de kerk. 
Eerst liepen de kinderen een prachtige 
lichtjestocht van school tot aan de kerk. Wat 
een warm en fijn gevoel gaf deze tocht. Bij 
aankomst waren we onder de indruk van de 
grote groep familieleden en belangstellenden 
die in de kerk zaten. Iedereen genoot van de 
prachtige dienst en de kinderen hadden 
duidelijk goed geoefend op de liederen.  Het 
was een bijzonder samenzijn met ons 
allemaal.  
 
Welkom nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie zijn de volgende nieuwe 
leerlingen op de Julianaschool gestart:  
- Malak Aleesa,  
- Etienne Durwael,  
- Dalano Odding,  
- Winta Tekleweyni Abraham,  
- Morris Willems,  
- Hailey Becker,  
- Gevorg Gulapian,  
- Jazzley van Weeren,  
- Milou Beijer,  
- Jakub Muszinsky 
 
Welkom op de KJS!! 
 
Afscheid meester Rien 
Op donderdag 19 december was de laatste 
gymles van meester Rien, tenminste dat dacht 
de meester zelf. Wij kwamen hem ’s morgens 
verrassen met een lied. Daarna mocht de 
meester iedere klas langs en daar werden 

allerlei leuke dingen gedaan. Wij kregen nog 
een heerlijke traktatie van de meester. Na de 
kerstvakantie heeft juf Laura de gymlessen 
overgenomen.   
 
Excellent!!! 
Op 20 januari kregen wij het goede nieuws dat 
wij opnieuw het predicaat Excellent hebben 
gekregen.  

 
Wat zijn wij ontzettend trots op iedereen! 
Hieronder een klein stukje uit het 
inspectierapport. 
 
‘De jury is onder de indruk van het integrale 
karakter van het excellentieprofiel, de manier 
van consolideren van het verworven 
excellentieprofiel in 2016 en de 
ondernemerszin waarmee het team inspeelt 
op de wisselende vraagstelling van de 
leerlingen in de steeds veranderde 
maatschappij. De Koningin Julianaschool kan 
met haar excellentieprofiel als voorbeeld 
dienen voor andere scholen.’  
 
Toetsen 
De kinderen zijn druk bezig geweest met de 
CITO toetsen! Nu deze klaar zijn, gaan de 
juffen en meesters rapporten schrijven en 
krijgen de kinderen deze op vrijdag 31 januari 
mee naar huis. Op dinsdag 4 en donderdag 6 
februari zijn de rapportgesprekken. Hier 
ontvangt u nog een uitnodiging van. 
 
Start nieuwe groep Schoolhof 
Vanaf 3 februari zal er een nieuwe groep 
starten op de Schoolhof. Deze groep zal 
bestaan uit leerlingen die nieuw instromen bij 
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ons op school in groep 6/7. Juf Everina en juf 
Susanne zullen voor deze groep staan. 
  
 
Uitwisselingsproject naar Portugal 
Van 19 april tot 25 april gaan er een aantal 
leerlingen naar Portugal. Zij zullen daar de 
stad Braga bezoeken. Dit is een van de reizen 
die onderdeel zijn van een internationale 

uitwisseling georganiseerd door Erasmus-plus. 
Hier zullen enkele leerlingen en leerkrachten 
ervaringen uitwisselen over het project 
duurzaamheid.  
 
Staking 30 + 31 januari 
Vanwege het grote lerarentekort, wat niet 
makkelijk is op te lossen, blijven acties nodig. 
De leerkrachten op de KJS hebben besloten 
niet mee te gaan doen aan deze staking. Dit 
betekent dat er voor alle kinderen gewoon les 
is.  
 
Vreedzame school  
In de nieuwsbrief proberen wij u op de hoogte 
te houden met welk blok wij werken en waar 
dit blok over gaat.  
Deze week is iedere klas begonnen met blok 4. 
Dit blok staat in het teken van gevoelens. 
Kinderen gaan oefenen met het herkennen 
van hun eigen emoties en dat ze erover 
kunnen vertellen. Ook willen we hun 
vaardigheid om zich in anderen te verplaatsen 
(inleven) verbeteren door te praten over 
ervaringen en gevoelens.  
 
 
 
 
 

 
Recept: Eierkoek kikkers 
Ingrediënten 
Eierkoek 
Aardbei 
Witte druiven 
Boter of chocopasta (bv 
merk: ‘kleine keuken’) 
kleine satéprikkers  
 
Bereidingswijze 
1. Snijd de eierkoek in 4 
stukken.  
2. Smeer beide kanten in 
met boter.  
3. Stop een schijfje aardbei 
tussen de op elkaar 
geplakte eierkoeken.  
4. Snijd de druiven doormidden en zet ze vast 
met de kleine satéprikkers.  
5. Eventueel op iedere druif een drupje 
chocopasta voor de ogen. 
6. Geniet ervan!  
      
                                                                                                      
Planning komende periode 

31-1 Rapporten mee 

4-2 en 6-2 Rapportgesprekken 

21-2  Studiemiddag. Kinderen zijn om 
12.00 uur vrij 

24-2 t/m 28-2 Voorjaarsvakantie 

 


