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Nieuws uit de groepen 
Een hartelijk welkom aan Rosalie in groep 4. Ook in 
groep 1/2 zijn er kinderen gestart nl. Selena, Tuana 
en Demi. Gezellig dat jullie bij ons op school zijn! 
Deze week starten we met de CITO toetsen in de 
groepen. Als gezonde school attenderen we u nog 
even op het belang van ‘op tijd naar bed’ en 
ontbijten voor schooltijd. Zo kunnen de kinderen 
fit en alert aan de slag. Iedereen veel succes 
gewenst! Het gaat vast lukken want we hebben 
heel veel geleerd in het voorjaar. De leerlingen van 
groep 3 bijvoorbeeld kunnen inmiddels alle letters 
lezen en schrijven, ook alle twee tekenklanken, en 
ze kunnen al heel goed een boekje lezen. Zo knap! 
 

Jubileum juf Ada 
Op 24 mei was juf Ada 25 jaar als 
interieurverzorgster in dienst bij het CPOB en dat 
hebben we natuurlijk gevierd. We hebben haar als 
team even goed in het zonnetje gezet. Juf Ada op 
haar beurt trakteerde alle kinderen op een heerlijk 
ijsje. Bedankt juf Ada, 
dat je al zoveel jaren 
zorgt voor een heerlijk 
schoon klaslokaal om 
de dag weer in te 
kunnen starten en 
natuurlijk ook voor het 
lekkere ijsje! 
 

 

Schoolfotograaf 
Op 4 juni komt de schoolfotograaf alle kinderen op 
de foto zetten. Tijd voor kleurrijke kleding! 
 

Presentatie kunstweken 

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er 
een te blijven als je groot wordt." Het citaat  van 
Picasso, de wereldberoemde kunstenaar die oog 
had voor de creativiteit die kinderen eigen is, klopt. 

Dat konden we de afgelopen tijd wel zien op de 
KJS. Wat is er creatief gewerkt door de kinderen in 
allerlei stijlen van beroemde kunstenaars. Van 
Mondriaan en van Gogh tot Keith Haring. 
Afgelopen donderdag konden we te weten komen 
hoe je het werk van bepaalde kunstenaars kunt 
herkennen en konden we al die kleurrijke 
kunstwerken bewonderen. Dank aan alle 
kunstenaars! 

 
 

Groep 8 
Zo tegen het einde van het schooljaar neemt groep 
8 altijd een bijzondere plaats in. Voor deze 
leerlingen zijn het de laatste loodjes op de KJS. Na 
heel hard werken, rekenen, spellen en vele, vele 
leeskilometers is het tijd voor een grote 
verandering: de middelbare schooltijd komt eraan! 
Maar niet zonder eerst gezamenlijk op kamp te zijn 
geweest naar Voorthuizen en zeker niet zonder 
een gezellige afscheidsavond. De voorbereidingen 
zijn al in volle gang. We wensen alle leerlingen van 
groep 8 heel veel plezier op kamp en een mooie 
schoolverlatersavond. Wij gaan jullie in ieder geval 
zeker missen volgend schooljaar. 
 

Gezonde school: The Daily Mile 
 

''Ik geloof in de kracht van bewegen. De 
school is de perfecte plek om bewegen weer 
normaal te maken. Het enige wat je nodig 
hebt, is een enthousiaste leraar. Het succes 
van the Daily Mile zit hem in het feit dat het 
zo simpel is. Alle leraren die meedoen zijn 
hartstikke enthousiast en de leerlingen 
vinden het fantastisch'' 
- Erben Wennemars, ambassadeur The Daily 
Mile 

The Daily Mile – waarbij basisschoolleerlingen 
onder lestijd 15 minuten buiten een rondje rennen 
– maakt leerlingen actiever en verbetert hun 
conditie en gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek 
gepubliceerd in BMC Medicine. Onderzoekers van 
de universiteiten van Stirling en Edinburg geven 
beleidsmakers de aanbeveling om The Daily Mile te 
introduceren op scholen over de hele wereld. 
De onderzoekers ontdekten dat de kinderen die 
The Daily Mile deden, significant gezonder waren 
dan degenen die dat niet deden. Kinderen op de 
interventieschool renden gemiddeld 39,1 meter 
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meer tijdens de shuttle-run en ook hun 
lichaamssamenstelling verbeterde. 
De onderzoekers noemen The Daily Mile een 
waardevol initiatief om op scholen te introduceren. 
Zij doen de oproep dat het moet worden 
overwogen om te worden opgenomen in het 
overheidsbeleid, zowel in Engeland als 
daarbuiten.” 
Kijk en dat idee hadden wij ook al dus op de KJS 
gaan we  lekker door met de Daily Mile! 
 

E‐books met de VakantieBieb  
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden 
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 
tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor   
het hele gezin. De app is te downloaden in de App 
Store en Google Play Store en is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft 
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf 
genieten van meer dan 60 e‐books. Winactie Om 
het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor 
uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door 
uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de 
VakantieBieb is en waarom. Informatie over 
deelname en spelvoorwaarden vindt u op 
www.vakantiebieb.nl. 
 
Vanaf 7 juli vind je op zwijsen.nl/zomerlezen online 
leesactiviteiten onder de naam 'Leesluikjes'. 
Elke vakantiedag kunnen kinderen hier een luikje 
openen met daarin een verrassende activiteit : 
bijvoorbeeld een spelletje, of een lees-of 
luisterfragment. Zo kunnen ze op een speelse 
manier met lezen bezig zijn. 
 

Website KJS 
Op onze website vindt u nog meer foto’s en 
informatie over onze school.  
www.julianaschool-culemborg.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning komende periode 
31 mei Presentatie kunstweken 

4 juni Schoolfotograaf  

15 juni Studiedag, leerlingen zijn vrij 

22 juni Rapport mee naar huis 

26 en 28 juni Rapportgesprekken  

27, 28, 29 juni Kamp groep 8 

10 juli schoolverlatersavond 

13 juli Laatste schooldag van het 
seizoen 2017-2018 
Leerlingen om 12 uur vrij 
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