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Thema Vreedzame School “We hebben 
hart voor  elkaar”                                                                                       

Dit blok gaat over gevoelens. Kunnen omgaan met 
gevoelens is van groot belang voor een positief 
klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame 
School streeft naar een klimaat waarin iedereen 
zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor 
elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan 
met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in 
staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de 
gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen 
zijn dan beter in staat om conflicten positief op te 
lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is 
het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in 
de groep; tegelijkertijd bevorderen deze 
gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat 
een vertrouwde sfeer. We hebben het over 
gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat 
het betekent als iemand wordt buitengesloten. De 
kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en 
hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” 
belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 

 

Pasen 
Helaas kunnen we dit jaar niet het Paasfeest vieren 
zoals we dat gewend zijn op de Julianaschool. Toch 

maken we er een mooie viering van. Iedere klas 
gaat op 1 april samen ontbijten. Dit ontbijt wordt 
verzorgd door de OR met ondersteuning van de 
conciërges Frans en Joachim. Uiteraard staat op 
deze dag het Paasverhaal centraal. Op 
verschillende manieren zullen we de kinderen 
meenemen in de betekenis van het Paasfeest.  
 

Buitengym 

 
 
Het zal u niet ontgaan zijn. Heel langzamerhand 
breekt de lente aan. Voor de gymlessen kan dit 
betekenen dat ze buiten worden gegeven. Juf 
Laura houdt natuurlijk het weer goed in de gaten, 
en bij geschikt weer zullen de kinderen zoveel 
mogelijk buiten gymmen. Niet alleen is 
buitensporten heerlijk, maar ook verkleinen we op 
deze manier de kans op besmettingen met het 
Corona virus. 
 

Leerlingenraad 

 

 
Op de Julianaschool zal binnenkort de nieuw 
gekozen leerlingenraad van start gaan. Inmiddels 
hebben alle klassen 5 t/m 8 een vertegen-
woordiger gekozen die zitting zal nemen in de 
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leerlingenraad . Op onze school vinden wij het 
belangrijk dat de leerlingen actief worden 
betrokken bij het onderwijsproces.  
 
De leerlingenraad heeft als doel om: 

• de betrokkenheid van de leerlingen te 
vergroten 

• de verantwoordelijkheid voor schoolse 
zaken te bevorderen 

• de leerlingen laten ondervinden wat 
realistisch en haalbaar is 

• aan te geven dat leerlingen een eigen 
stem hebben binnen de school, zodat ze 
weten dat ze mee tellen 

• de leerlingen spelenderwijs kennis te 
laten maken met democratische 
beginselen 

• bevorderen van actief burgerschap 

 

Kippen

 

Op locatie Oranje Nassaulaan zijn we weer een 4-
tal kippen rijker. De dames zitten gezellig bijeen in 
het kippenhok en keuvelen wat af. Op school gonst 
het van de (nieuwe) kippennamen. Juf Else heeft 
een enquête uitgeschreven waar iedereen zijn of 
haar voorkeur voor een leuke naam bekend kan 
maken. Binnenkort hoort u vast welke namen de 
kinderen bedacht hebben. 

Medezeggenschapsraad 

De MR denkt en praat mee over alle zaken die de 
school betreffen. Voorbeelden zijn: personele 
zaken, het schoolplan, het vakantierooster, 
veranderingen in de schoolorganisatie, nieuwe 

plannen, regelingen enz. Zo wordt ook de 
schoolgids elk jaar ter instemming voorgelegd aan 
de medezeggenschapsraad. De MR vergadert 6 
keer per schooljaar. De eerstvolgende vergadering 
zal plaatsvinden op dinsdag 25 mei. De agenda en 
notulen van de vergaderingen kunt u altijd 
teruglezen via de website van de school.  

De huidige MR bestaat uit de volgende personen: 

Namens de oudergeleding:  

                                                  

Antonet Campagne, Harry Meijer                               
voorzitter        

                       

          Jolanda van Veen 

 

En de personeelsgeleding bestaat uit: 

      
Ina Griede              Marianne Jakobsen 
 
 

 Peter Waroux, secretaris 
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Koningin Julianaschool is een geliefde 
school  
Op 31 maart stapte Jonah voor de eerste keer de 
Julianaschool binnen. De eerste dag op een nieuwe 
school. Dat is voor Jonah een gedenkwaardige dag.  
 
Maar ook voor de KJS. Want Jonah is de 200ste 
leerling op school. Dat is een toch een beetje een 
historische dag. Niet eerder waren er zoveel 
leerlingen op school.  
De KJS is als gespecialiseerde school in trek bij veel 
ouders en leerlingen. Veel ouders kiezen vol 
overtuiging voor onze school. Daar mogen we trots 
op zijn.  
 
Met de inzet van leerkrachten en leerlingen en de 
betrokkenheid van ouders kan de KJS excellent 
onderwijs bieden. Tegelijkertijd blijft de KJS een 
school waar leerlingen zich thuis voelen. Waar 
iedereen zich gekend weet. Een school voor 
gespecialiseerd onderwijs op menselijk maat dus. 
Een school waar Jonah zich hopelijk snel thuis 
voelt. 
 

Nieuwe leerlingen en medewerkers: 
welkom! 
In de kleutergroep zijn de volgende 
leerlingen gestart: Merel, 
Jackson, Jaymayro, Cherryz en Kariem.   
 
Door de vele  nieuwe aanmeldingen in de 
onder- en middenbouw is besloten verder te gaan 
met een nieuwe groep, de STARTklas. 
In deze groep zijn gestart: Levi ( Goes) , Thijmen, 
Mayron, Quinten, Jaimy, Jesse en Levi 
(Heinsius) onder leiding van juf Nelleke, waarvan 
Quiten binnenkort overstapt naar groep 7B. 
Deze week start ook Jonah in groep 7A. 
Zoveel nieuwe leerlingen vraagt ook om 
extra leerkrachten en ondersteuning. We zijn blij 
met onze nieuwe collega’s:  

• Juf Petra Eschauzier, leerkracht in groep 
1/2 

• Juf Annemieke de Fockert 
onderwijswijsassistente in groep 1/2 

• Meester Geurt, leerkracht groep 7A  
 
 
The Daily Milen 
 
The Daily Mile is een korte pauze om de benen te 
strekken en het brein wakker te schudden. 
Leerlingen en leerkrachten gaan minimaal 2x per 
week naar buiten om in een kwartier een aantal 
rondjes te (hard)lopen. Dat is een afstand van 
ongeveer een mijl (1,6 km).  

Meester Finn verzorgt deze lessen. De kinderen 
starten met rekken en strekken om de spieren los 
te krijgen. Als afsluiting is er vaak nog een klein 
spelletje.  

 
 
Planning 

01-04 -2021 Paasviering 

02-04 -2021 Goede vrijdag, kinderen vrij 

05-04-2021 Tweede Paasdag, kinderen vrij. 

15-04-2021 Route 8 afname, groep 8  

23-04-2021 Koningsspelen.  
Studiemiddag, school om 
12:00 uur uit 

26-04-2021 t/m 
09-05-2021 

Meivakantie 

13-05 2021 en 
14-05-2021 

Hemelvaart 

24-05-2021 Tweede Pinksterdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


