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Nieuws uit de groepen 
We kunnen trots zijn op 
de mooie rapporten! 
Inmiddels is het rapport 
met u besproken. Het is 
erg belangrijk om dit 
contact als school en 
ouders of verzorgers met 
elkaar te hebben. Met de 
kennis uit de toetsen en 
de gesprekken kunnen we hier en daar wat 
bijstellen zodat we zo goed mogelijk kunnen 
vervolgen met de leerstof.  
Een welkom aan vijf nieuwe leerlingen op de 
KJS: Boyd in groep 6 en Sterre in groep 4. In de 
taalklas zijn Tima, Haji en Dilbin gekomen.  
Vanaf volgende week zullen zij in de ochtend 
in de taalklas onderwijs volgen en in de 
middag in respectievelijk groep 3/4 , groep 5/6 
en groep 7. We wensen jullie allemaal een 
fijne tijd op onze school! 
 

De Oriëntatieklas 
Een paar keer is groep 8 te vinden op het 
KWC. Wat doen ze daar? Ze ervaren dat leren 
ook in het voortgezet onderwijs leuk is. En dat 
is na de start van de Oriëntatieklas wel 
duidelijk! 
De Oriëntatieklas in ontstaan na nauwe 
samenwerking tussen de Stichting Christelijk 
Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard 
(CPOB) en het Koningin Wilhelmina College 
(KWC).  Deze klas is bedoeld voor leerlingen 
die vanuit groep 8 volgend schooljaar de 
overstap maken naar het praktijkonderwijs of 
naar het vmbo basis- of kaderniveau.  

De leerlingen maken kennis met het 
voortgezet 
onderwijs en 
ervaren dat leren in 
een 
praktijkomgeving 
leuk is en dat je 
daar succes kunt 
behalen. 
Dit unieke project 
zorgt er ongetwijfeld voor dat de overstap 
naar de ‘middelbare school’ een stuk kleiner 
wordt voor deze TOPPERS! 

 
Studiedag Venlo 
Met het team willen wij graag een school 
bezoeken waar men net wat verder in 
ontwikkeling is dan wij. Zodat we kunnen 
leren en geïnspireerd raken. 
Die school hebben we gevonden. Omdat deze  
helemaal in Venlo staat hebben we een hele 
dag nodig om daar op bezoek te gaan. 
Op 23 februari 2018 zijn alle kinderen de hele 
dag vrij. Wij kunnen die dag op bezoek gaan in 
Venlo. Talentencampus Venlo Speciaal 
Basisonderwijs is een speciale basisschool. 
Kinderen vanuit het samenwerkingsverband 
Arcen-Lomm-Velden-Venlo die op een 
reguliere basisschool net niet die condities 
geboden kunnen worden, die leiden naar een 
maximaal haalbare ontwikkeling, vinden de 
weg naar deze speciale voorziening in het 
samenwerkingsverband. De school kenmerkt 
zich door speciaal opgeleide leerkrachten, 
meerdere handen in de klas en speciale 
expertise op gebied van bewegingsonderwijs, 
logopedie, remediëring  en sociaal emotionele 
ontwikkeling. 
 
Op 5 maart hebben we een studiemiddag, dan 
zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. Het team 
heeft dan een uitwisseling met de Koningin 
Beatrix School. Ook in Culemborg kunnen we 
als scholen met en van elkaar leren. 
 
 
 



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

 

Een treinfeestje in groep 1/2 
Wat een super leuke treinreis hebben we 
gemaakt! Machinist Sjaak en conducteur Jack 

hebben ons 
meegenomen naar 
het station. Daar 
bleek de trein naar 
Tiel een half uur 
vertraging te 
hebben... Geen 
probleem; we 
mochten gewoon 

in de trein naar Den Bosch! In de eerste klas 
smulden we van mandarijntjes en zongen we 
liedjes met Jack. Ondertussen gaf Sjaak steeds 
een rondleiding in de bestuurderscabine. Op 
de terugweg moesten we overstappen in 
Geldermalsen. Eenmaal terug in de klad 
werden de kids getrakteerd op een ballon, 
pen, sleutelhangers. 
 

Bezoek aan De Kulenburg  
Wat hebben wij een geweldig uitje gehad. 
Zowel de ouderen als de kinderen hebben 
genoten.  
Soms was het best spannend, omdat wij 
niemand kenden en de weg binnen niet goed 
wisten. Dat is uiteindelijk allemaal goed 
gekomen.  

In twee groepjes 
hebben wij 
sneeuwpoppen en 
onderzetters 
gemaakt. Deze 
krijgen de kinderen 
mee.  
Hopelijk vertellen de 

kinderen vandaag hoe zij het hebben ervaren. 
 
 

Kunstzinnige vorming op de KJS 

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid 
is er een te blijven als je groot wordt." Het 
citaat is van Picasso, de wereldberoemde 
kunstenaar die oog had voor de creativiteit die 
kinderen eigen is. 
De Julianaschool wil het kunstzinnig talent van 
haar leerlingen graag stimuleren. Creatieve 
vorming is belangrijk voor kinderen. Kunst kan 
je betoveren, verbazen en verrassen. Kunst 
kan je helpen bij het ontwikkelen van je  

 
talenten. Kunst kan je zelfvertrouwen 
versterken. 
 
Voor de creatieve ontwikkeling van de 
leerlingen gaat de Julianaschool samenwerken 
met beeldend kunstenaar Lieke Jongeneelen. 
Lieke is niet alleen schilderes maar ook docent 
beeldende vakken. Directeur Marianne van 
der Schee: "Lieke gaat de creativiteit van onze 
leerlingen op een inspirerende manier verder 
ontwikkelen. Ook zal zij de leerkrachten 
ondersteunen. Zo kunnen we de kunstzinnige 
vorming van onze leerlingen op een hoger 
niveau tillen." Samen met Lieke zullen de 
leerlingen hun eigen talent ontdekken en 
ontwikkelen. 
 
Dit voorjaar werken leerlingen en leerkrachten 
samen met Lieke Jongeneelen aan de 
presentatie van de Julianaschool van de 
jaarlijkse 'Kunstweken'. Dan zullen de 
leerlingen hun kunstwerken tentoonstellen 

voor hun ouders en andere bezoekers. Lieke is 
inmiddels al gestart in groep 8.  
 

Gezonde school, gezonde traktatie 
 

 
 
Een gezond zakje patat: Vouw een puntzakje 
van mooi papier, vul het zakje met in repen 
gesneden  komkommer, een gele en rode 
paprika, een winterwortel en voeg nog een 
knakworstje of een reepje kaas toe. Smullen 
maar! 
 

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

https://julianaschool-culemborg.socialschools.nl/posts/504223/
http://www.julianaschool-culemborg.nl/
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Planning komende periode 
23 februari  Studiedag, leerlingen zijn 

vrij 

26 februari t/m 
2 maart 

Voorjaarsvakantie 

5 maart Studiemiddag leerlingen 
om 12.00 uur vrij 

30 maart t/m 2 
april 

Goede Vrijdag en 2e 
paasdag. Leerlingen zijn vrij 

20 april Studiemiddag, leerlingen 
om 12.00 uur vrij 

  

 
 
 


