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Nieuwe leerlingen
Sommige kinderen zijn
helemaal nieuw op de
KJS na de
kerstvakantie. Hier
noemen we speciaal
nog even hun namen: Milan, Guiomar en
Divine. Hartelijk welkom allemaal, we wensen
jullie een hele fijne tijd bij ons op school!

Terugblik kerst
Met veel plezier
hebben we dit
jaar kerst
mogen vieren
op de Koningin
Julianaschool.
We startten
eerst op het
plein met prachtige liedjes met beeldende
ondersteuning van de onderbouwgroepen.
Gelukkig was het droog en konden we
genieten van lichtjes en vuurkorven en
prachtig gezang. Vervolgens hebben wij u
mogen verwelkomen in de groepen of in de
hal en heeft u van u zoon of dochter mogen
genieten tijdens de kerstviering in de klas. En
spannend dat wij het vonden!
Wij vonden het een uitermate, geslaagd,
gezellig en plezierig samenzijn.
Dank dat u er was!

Vertrek/Afscheid juf Alice
Juf Alice heeft per 1 december 2017 een
overstap van de KJS naar Punt Speciaal
gemaakt en geeft daar nu les aan zeer moeilijk
lerende kinderen. We vinden het natuurlijk
erg jammer dat we afscheid hebben moeten
nemen van juf Alice, maar respecteren
uiteraard haar keuze.
We zijn dankbaar voor haar jarenlange
enthousiaste inzet voor onze leerlingen en
haar bijdrage aan de kwaliteit van de KJS.
Nieuwe collega’s
Vanaf de week van 8 januari hebben we twee
nieuw collega’s in ons team: Juf Hester Vedder
(3 dagen ) en meester Peter Waroux (4 dagen)
zijn gestart in groep 4 en 5.
Een warm welkom voor deze nieuwe collega's!

Fieke benoemd tot directeur
Met ingang van 1 januari 2018 is Fieke
Blaauwendraad benoemd tot directeur van de
KJS. Marianne en Fieke vormen nu het “
meerhoofdig” directieteam. Op deze manier
kan het team, de MR en CPOB nog meer
samen werken richting toekomst.
Toetsen
De komende periode
(start 10 jan tot eind
januari) zal uw kind
enorm zijn of haar
best doen om te
laten zien wat ze al kunnen in de toetsen. Met
veel inzet en opperste concentratie gaan ze
voor prachtige resultaten. Wij zijn trots op de
inzet van onze leerlingen!

Ouderplusavond 16 januari
We willen graag met u als ouders verder
praten over het onderwerp thuisnabij
onderwijs.
Op de al geplande ouderavond op 16 januari
zullen we u verder informeren over het idee
van thuisnabij onderwijs en over de voordelen
daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs
en de zorg van de KJS. Natuurlijk kunnen we
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ook vragen beantwoorden. We kunnen dan
ook uw suggesties en vragen meenemen in de
verdere ontwikkeling van het idee van
‘Thuisnabij onderwijs’.
We hopen u te zien op 16 januari!!!!
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
Vriendelijke groet.
Marianne van der Schee en Fieke
Blaauwendraad

Gezond binnenmilieu op de school
Een slecht binnenmilieu op school leidt tot
diverse comfort- en gezondheidsklachten bij
zowel de leerlingen als de leerkrachten. De KJS
neemt deze klachten serieus en richt zich op
een gezond binnenklimaat, zo kunnen
klachten worden voorkomen als:







Discomfort (bijvoorbeeld geurhinder
en koude/warmteklachten).
Hoofdpijn, Vermoeidheid en sufheid
(in de loop van de dag toenemend)
Slijmvliesirritaties en andere 'sick
building klachten' (bijvoorbeeld 'droge
lucht' klachten)
Onnodige overdracht van
infectieziekten (via de lucht)
Verergering van allergieën (denk aan
hooikoorts en voedselallergieën)
(extra) astma-aanvallen bij kinderen
en leerkrachten met astma

Gezondheidsklachten voorkomen
Astma komt steeds vaker voor bij kinderen. In
een gemiddeld klaslokaal heeft tegenwoordig
10% van de kinderen astma. Juist voor hen is
het extra belangrijk dat de binnenlucht in de
ruimtes waarin ze relatief het meest verblijven
(eigen slaapkamer, klaslokaal) goed is. De
school heeft een goed functionerend
ventilatiesysteem en controleert de
binnenlucht middels CO2 meters in de klas.
De school kiest voor douchen na de gymlessen
en voorkomt daarmee geurhinder
Deze comfort- en gezondheidsklachten leiden
op hun beurt tot:
-Een onnodig hoog aantal 'schoolzieke'
kinderen

- Verslechtering van de leerprestaties
- Relatief slechte (fysische)
arbeidsomstandigheden voor leerkrachten
- Een onnodig hoog ziekteverzuim onder de
leerkrachten (leidend tot extra kosten voor
vervanging)
Ziekteverzuim aanpakken
Ziekteverzuim in het onderwijs is hoger dan in
de dienstensector. Er bestaan sterke
aanwijzingen dat een slecht binnenmilieu op
school leidt tot een verhoging van het
ziekteverzuim onder leerkrachten. Dit verzuim
kan voorkomen worden indien de ventilatie,
de temperatuur, de akoestiek en dergelijke op
orde zijn.
Aandacht voor luchtkwaliteit
In schoolgebouwen heeft met de name de
luchtkwaliteit een sterk effect op het
kortdurend verzuim (thuis zitten door een
verkoudheid, griep e.d.). Uit diverse
onderzoeken is bekend dat gebrekkige
ventilatie de concentratie virussen en
bacteriën (verantwoordelijk voor de
overdracht van infectieziekten) in de lucht
sterk verhoogt. Op de Julianaschool meten we
dagelijks de luchtkwaliteit dmv de CO2
meters, ook worden leerlingen betrokken bij
deze meting.
Milton et al. (2000) toonden in een onderzoek
aan dat halvering van de hoeveelheid verse
luchttoevoer het kortdurend verzuim met
maar liefst 35% kan verhogen. Extra belangrijk
als je bedenkt dat de hoeveelheid verse
luchttoevoer per persoon in een klaslokaal
vaak een factor 3 of 4 lager ligt dan die in
bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Geen
wonder dus dat het ziekteverzuim in het
onderwijs hoger is dan in de dienstensector!
Heeft u vragen over het binnenmilieu, meld
het ons!

Oproep bijeenkomst 5 februari
Beste ouder/verzorger,
Ondanks dat er veel sport- en beweegaanbod
in Culemborg is, is er een (grote) groep
kinderen, in het bijzonder uit het speciaal
onderwijs, die geen aansluiting kan vinden bij
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de reguliere sport- en beweegactiviteiten in
Culemborg. Wij, Imre Kienjet (ouder van een
kind met ASS) en ondergetekende, willen u
graag uitnodigen voor een bijeenkomst op
maandag 5 februari 2018 met als doel de
ideeën en de behoeften rondom sport en
bewegen voor deze groep kinderen te
inventariseren.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 2 februari
2018 via coordinatie@bsculemborg.nl
Locatie
Koningin Julianaschool
Oranje Nassaulaan 41
4101 JS Culemborg
Programma en tijden
19.30u Inloop
20.00u Start gesprek
21.30u Afsluiting
Met vriendelijke
groet,
Martijn Martens
Brede School Culemborg
06-28779820
coordinatie@bsculemborg.nl
Ouderavond
Op dinsdag 6 februari en donderdag 8
februari vindt een oudermiddag/avond plaats
op de KJS. Wij willen u bij deze van harte
uitnodigen deze middag of avond bij te
wonen.
Er zal door de leerkrachten informatie worden
gegeven hoe het gaat met uw kind op school
en tevens kunt u vragen stellen.
6 of 8 februari kunt u de oudermiddag/avond
bezoeken m.b.t. schoolresultaten en
welbevinden op school, oftewel het bespreken
van het 1e rapport.
U ontvangt nog een uitnodiging voor komende
ouderavond met de tijd waarop u kan worden
verwacht dat kan ’s middags of ’s avonds zijn.
Mocht het zo zijn dat de tijd of dag niet past
neemt u dan even contact op met de
desbetreffende leerkracht?
We zien u graag op deze middag/avond
tegemoet !
Technieklessen

Regelmatig is onze
meester Jan en juf Ada
druk doende met
technieklessen voor een
aantal leerlingen uit
verschillende groepen.
Leuke, uitdagende lessen
werken aan het maken van
o.a een ontwerpje dat de 3D
printer kan maken,maar ook een skelter bouwen
met Invento materiaal hoort hierbij. Of zelfs leren
metselen in het klein! De leerlingen genieten en
werken hier hard voor. Kortom werken aan het
creatieve technische brein!

Kooklessen

Ook de komende
periode sponsort de
Lionsclub
Rivierenland de Julianaschool bij het geven
van gezonde kooklessen. Het is een waar leuk
leerzaam en lekker feestje in de groep tijdens
het koken. Genieten maar!

Hulpouders gevraagd
Elke maandag mogen de
leerlingen uit de groepen
hun leesboek ruilen in de
schoolbibliotheek. Dit
gebeurt onder begeleiding
van een ouder. In
tweetallen kijken ze met de
ouder weer naar een leuk nieuw boek. Tussen
12:45 en 13:00 hebben we voor de komende
tijd nieuwe hulpouders nodig bij het helpen
zoeken naar leuke boeken. Lijkt u dit leuk?
Dan kunnen wij u hulp erg goed gebruiken. U
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kunt het doorgeven aan de directie. Wij zien u
graag!

Website KJS
Onze website is vernieuwd! Op de website kunt u
actuele ontwikkelingen binnen onze school volgen.
We raden u daarom aan onze website af en toe
eens te bezoeken.
www.julianaschool-culemborg.nl

Vakanties Basisonderwijs Eerste dag

t
/Laatste dag
m

Hemelvaart

10-05-2018 11-05-2018

Pinksteren

21-05-2018 21-05-2018

Zomervakantie

16-07-2018 24-08-2018

Planning komende periode
10 jan t/m 26
jan

Afname toetsen
Avi, DMT, Rekenen, Spelling,
Begrijpend lezen en
Woordenschat
Ouderplusavond
Studiemiddag, kinderen zijn om
12.00 uur uit

16 jan
26 jan

Thema:
CITO toetsen analyseren en noteren in
Parnassys, Rapporten invullen.
Groepsplannen en
Ontwikkelingsperspectief aanpassen

2 februari
6 en 8
februari
23 februari

Rapport worden uitgedeeld
10 minuten gesprekken met
betrekking tot het rapport
Leerlingen gehele dag vrij
Studiedag team KJS bezoekt SBO
te Venlo.
www.talentencampusvenlo.nl

Studiedagen 2017-2018
23 februari
5 maart
20 april
15 juni

Studiemiddag, gehele dag vrij
Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit
Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit
Studiedag, alle leerlingen vrij

Vakanties basisonderwijs
eerste dag t/m laatste dag
Vakanties Basisonderwijs Eerste dag

t
/Laatste dag
m

Voorjaarsvakantie

26-02-2018 02-03-2018

Goede Vrijdag +
Tweede Paasdag
Meivakantie

30-03-2018 02-04-2018
23-04-2018 04-05-2018
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