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Terugblik Sint 
Sinterklaas op de KJS 
Wat een feest hebben we gehad! Een leuke 
aankomst op het station, een lieve Sint en wel 
drie Pieten! Leuke cadeautjes, lekkere 
pepernoten en prachtige surprises. 
We willen als team de Sint en zijn Pieten 
bedanken voor hun komst. 
We willen de kinderen bedanken voor hun 
enthousiasme en gezelligheid en de ouders 
voor het meewerken bij de aankomst. 
De ouderraad willen we nog even apart 
noemen; zij hebben weer veel werk verzet, 
mede dank zij deze ouders is het weer een 
prachtige feest geweest! 

 

Kerstviering uitnodiging 
Via deze weg nodigen wij u van harte uit om 
op woensdagavond 18 december het 
kerstfeest met ons te komen vieren. Deze 
viering zal plaatsvinden bij de 
Grote of Barbarakerk te Culemborg. 
Wij willen met de kinderen eerst een 
lichtjestocht lopen vanaf de school. De 
kinderen moeten dan om 18.15 uur op school 
zijn. U bent vanaf 18.45 uur welkom in de 

kerk. De lichtjestocht zal uitkomen bij de kerk 
waar vervolgens om 19.00 uur de kerstviering 
zal beginnen.     
De kinderen van De Schoolhof worden ook om 
18.15 uur verwacht op de locatie Koningin 
Julianaschool, Oranje Nassaulaan 41.  
De viering zal in het teken staan van de 
wonderen rond het kerstfeest. Tevens zal er 
een collecte worden 
gehouden voor een goed 
doel.   
Opa’s, oma’s, broertjes, 
zusjes, etc. zijn ook 
welkom bij onze 
kerstviering.   
Wij kijken er naar uit dit 
mooie feest met u te 
vieren!   

 

Kerstbrunch en laatste schooldag 2019 
Op 20 december sluiten we af met een 
Kerstbrunch. Wij vragen u om uw kind iets 
lekkers te eten of te drinken mee te geven, 
zodat alle kinderen hun aandeel hebben. U 
kunt met uw kind bespreken wat het graag 
mee wil nemen. Gaat u rustig "los", het is 
immers feest. Deze dag hoeven de kinderen 
geen fruit mee te nemen , zoals andere dagen, 
want de brunch begint om 11 uur. 

De dag eindigt om 12:00 uur. Voor alle 
kinderen begint dan de kerstvakantie. 
 

Schoolplein De Schoolhof 
De ideeën zijn verzameld en uitgewerkt. 
Bedrijf Donker heeft een plattegrond 
gemaakt. We zijn verheugd te kunnen melden 
dat de plannen voor het groene plein op De 
Schoolhof zijn goedgekeurd. In het voorjaar 
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zal begonnen worden met de uitvoering 
hiervan. 
 

Uitwisselingsproject Malta                     
Leerlingen en leerkrachten van de Koningin 
Julianaschool bezochten onlangs Malta. De KJS 
doet mee in een internationale uitwisseling 
georganiseerd door Erasmus-plus. 

Scholen uit Malta, Portugal, Duitsland, Polen, 
Frankrijk, Litouwen en Nederland gaan de 
komende 2 jaar op bezoek bij elkaar. Ze zullen 
ervaringen uitwisselen over het thema 
duurzaamheid. De Julianaschool in Culemborg 
is geselecteerd om Nederland te 
vertegenwoordigen in dit project. 

Wat een avontuur was dat! Met het vliegtuig 
naar Malta. Een week lang logeren bij een 
gastgezin op 
het eiland 
Gozo. Onze 
leerlingen 
keken hun 
ogen uit en 
raakten bij 
thuiskomst niet uitgepraat. Over het gastgezin 
waar ze zo warm welkom waren. Over de 
school, de leerlingen en hun schooluniformen. 
Over de bijzondere ontmoeting met de vrouw 
van de president van Malta. 

De leerkrachten uit de deelnemende landen 
wisselden ervaringen uit over het thema 
duurzaamheid. Hoe kan het onderwijs positief 
bijdragen aan schoon water, groene energie 
en schone natuur? Het was voor hen ook heel 
leerzaam om te zien hoe hun collega’s op 
Gozo onderwijs en zorg bieden, ook aan 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 

De komende tijd staan er nog reizen naar 
Portugal, Duitsland, Polen, Frankrijk en 
Litouwen op het programma. Spannende 
vraag: welke leerlingen zullen dit keer op reis 
gaan? En natuurlijk zullen leerlingen en 
leerkrachten uit deze landen ook een bezoek 
brengen aan de Julianaschool en Culemborg. 
Dit bezoek aan Culemborg staat gepland voor 
juni 2020. 

Eerste prijs Topklas                                                  
Onze Topklas is genomineerd door LECSO en 
het SBO Werkverband 
als 1 van de 3 beste 
projecten in het 
gespecialiseerd 
onderwijs! Na een 
spannend verlopen 
stemmingsronde is de Topklas er uiteindelijk 
met de eerste prijs vandoor gegaan. 
Gefeliciteerd allen! 
 

Afscheid meester Rien en start juf Laura 
Op donderdag 19 december is de laatste 
werkdag van meester Rien 
op KJS. Na vele jaren het 
gezicht te zijn geweest van 
het bewegingsonderwijs 
(en natuurlijk het groep 8 
kamp) gaat meester Rien 
genieten van zijn welverdiende pensioen. Juf 
Laura (die momenteel al gym geeft op De 
Schoolhof) zal de lessen van meester Rien 
gaan overnemen. 

 

Verlof juf Lisette 
Na de kerstvakantie gaat juf Lisette met 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
We zijn blij u te kunnen melden dat juf 
Rieneke en juf Debby haar zullen vervangen 
tijdens haar verlof. Juf Rieneke en juf Debby 
zullen de komende week al even komen 
kennis maken met de kinderen. 

As juf Lisette weer terug komt van haar verlof 
zal juf Rieneke samen met haar in de groep 
blijven. 
 

Gezonde voeding en voedingsgewoonten 
Tegenwoordig is gezonde voeding en 
voedingsgewoonten een steeds vaker 
terugkerend onderwerp. Maar wat is nou 
gezond? Welke keuzes kunt u het beste 
maken betreffende gezonde producten en 
voedingsgewoonten? Heeft u hier vragen over 
dan kunt u altijd bij de gezonde school 
coördinator Marije van de Woerdt (leerkracht 
groep 4) of bij mevr. A. v.d. Bosch (schoolarts) 
terecht.  
 
 



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

Fruit/traktatie suggestie 
Piraten: 
Teken op een kinderbanaan 
een gezicht met ooglap en een 
flinke stoppelbaard. Knoop een 
servet om de nek voor extra 
stoere piraten. 

 
 
Vreedzame school 
Wij werken de komende periode aan blok 3: 
'We hebben oor voor elkaar'. De lessen gaan 
over communicatie, over 'praten met elkaar'. 
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren 
is. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, 
knikken, actieve lichaamshouding en herhalen 
wat de ander zegt. De 
kinderen leren zich in 
een ander te 
verplaatsen. Door goed 
naar elkaar te luisteren 
voorkomt dit 
misverstanden en 
conflicten.  
 
 

Binnenwatertappunt 
Wat een leuk nieuws, want wij hebben een 
binnenwatertappunt gewonnen. Op woensdag 
25 september heeft onze school meegedaan 
met de kraanwaterdag. Natuurlijk waren wij 
op school al goed bezig met het drinken van 
kraanwater, want dit gebeurt iedere dag. 
Daarom hebben wij ons ingeschreven om een 
watertappunt te winnen en dit is gelukt.     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning komende periode 
 

Agenda 
 
  

18 december: 
woensdag 

Kerstviering in de 
Barbarakerk 

19 december 
Kennismaking nieuwe 
leerlingen 13.00 uur 

20 december 
Leerlingen 12.00 uur vrij, 
kerstvakantie 

6 januari 
Eerste schooldag na de 
kerstvakantie 

27 januari Studiemiddag 

4 en 6 februari Oudergesprekken 

21 februari 
Studiemiddag 
  

 
 

Tot slot 
 

Alle medewerkers van de 
Juliana School wensen u een 
voorspoedig en gezond 2020! 
 
 

 


