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   Nieuwe leerlingen 

We heten de volgende leerlingen welkom op 
de Julianaschool. 
Tess groep 1/2 
Guilherme groep 2/3  
Marijn groep 4/5B 
Nanda groep 6/7 
Aukse taalklas       
 

        Project Blink ‘het wereldrestaurant’ 
In alle groepen zijn we al een tijdje bezig met 
een nieuw Blink project, namelijk ‘het 
wereldrestaurant’. Er worden veel 
verschillende lessen gegeven en de kinderen 
leren veel over specerijen, kruiden en het 
verschil tussen diverse landen. Naast dat de 
kinderen allerlei onderzoeken doen in de klas 
mogen ze allemaal ook een uitstapje maken. 
De ouderraad heeft voor iedere klas een 
uitstapje geregeld. Zo zijn er klassen naar de 
Albert Heijn, de bakker, de kippenboerderij en 
nog veel meer gegaan. Wat een geluk en heel 
leerzaam. Wij zijn de ouderraad dan ook heel 
dankbaar dat zij dit voor ons hebben geregeld.  
Juf Lieke komt bij iedere klas langs om de 

combinatie met kunst te maken. Er zijn al 
prachtige kunstwerken gemaakt door de 
kinderen.  
Ook komt juf Hennie in de klassen om samen 
met de kinderen te koken.  
We werken nog tot en met 11 april aan dit 
project en dan wordt het afgesloten met een 
presentatieavond.  
Op 11 april van 18:30-20:00 uur bent u van 
harte welkom om in de klassen te komen 
kijken wat de kinderen allemaal hebben 
gedaan en geleerd. Ook zal er een restaurant 
zijn, waar u onder het genot van iets lekkers 
gezellig kunt kletsen. 
 

        Bezoek wethouder 
Op 4 maart was de wethouder bij ons op 
school en hij bracht een bezoek aan groep 5. 
Zij mochten namelijk het convenant 
‘schoolomgeving schoon, heel en veilig’ in 
ontvangst nemen. Het werd ondertekend door 
een aantal leerlingen en de wethouder.  

E-waste in groep 8 
Groep 8 heeft de afgelopen weken 
meegedaan met het project Ewaste. Zij 
verzamelden oude elektronische apparaten en 

dit registreerde zij bij de Avri. De Avri kwam 
de volle containers ophalen en zij kregen er 
weer lege containers voor terug. Groep 8 was 
erg fanatiek en hebben zelfs folders 
uitgedeeld bij het stemlokaal op school. En dat 
wierp zijn vruchten af. Overal vandaan 
kwamen mensen oude apparaten inleveren. 
Maar ook kinderen uit andere klassen waren 
fanatiek aan het verzamelen. Dat heeft 
geresulteerd in ongeveer 40 volle containers 
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en dat is goed voor de 2e plaats. Helaas zijn zij 
net geen eerste geworden. Het scheelde heel 
weinig. Iedereen bedankt voor de hulp.       

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 5) of bij mevr. A. v.d. Bosch (schoolarts) 
terecht.  
 
TOPklas 
Sinds februari zijn we op de KJS gestart met de 
TOPklas. De TOPklas biedt een tijdelijke 
onderwijs plaats aan kinderen die veel 
begeleiding nodig hebben bij het leren van 
positief gedrag. In de klas zitten nu 5 
leerlingen, zowel van onze eigen school als 
van scholen van ons bestuur. Meester Frank 
en meester Richard leren de kinderen niet 
alleen hoe ze hun gedrag kunnen verbeteren, 
maar natuurlijk ook alle andere dingen die we 
hier op de KJS leren. Lezen, rekenen, schrijven, 
gymmen en buiten spelen gebeurt ook 
allemaal in de TOPklas. Op school zijn we blij 
dat we deze ondersteuning kunnen geven, het 
is een mooi voorbeeld van hoe onze school 
steeds meer passend onderwijs kan bieden 
aan steeds meer leerlingen! 
 
GOED!!  
De inspectie is bij ons op school geweest. Ze 
zijn in veel klassen komen kijken en hebben 
met allerlei mensen gesprekken gevoerd. 
Daarna zijn zij tot de conclusie gekomen dat 
de koningin Julianaschool een GOED! heeft 
verdiend. Wij zijn hier heel trots op!  
 
Babynieuws 
Op 29 maart is Juf Nienke, onze 
orthopedagoog, bevallen van dochter Linne 
Mare Jule. Moeder en dochter maken het 
goed. Gefeliciteerd juf Nienke! 
  

Koningsspelen 
Op vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. Dan 
zal onze school oranje kleuren en gaan we 
diverse sport en spel activiteiten uitvoeren.  

Enkele klassen hebben uw hulp 
al ingeroepen. Mochten er nog 
klassen hulp nodig hebben, dan 
hoort u dit via social schools.  
De kinderen zijn deze dag om 
12 uur uit.   
                                         

Paasviering 
Op donderdag 18 april is de paasviering op 
school. De kinderen krijgen dan ook een 
paasbrunch aangeboden van school. Het is fijn 
als ze deze dag bord/beker/bestek 
meenemen. De kinderen zijn om 14:00 uur vrij 
en daarna hebben ze 2 weken vakantie.                                                                                                                
 

Recept: Gezonde bananenmuffins 
Ingrediënten 
3 bananen 
75 gr. dadels in stukjes 
3 eieren 
150 gr. amandelmeel 
2,5 tl bakpoeder 
snufje zout 
handje rozijnen 
 
1. Verwarm de oven op 180 graden en zet de 
muffinvormpjes ingevet klaar.  
2. Pureer de bananen met de dadels met een 
staafmixer. Klop met een garde de eieren 
door.  
3. Roer het amandelmeel, bakmeel en een 
snufje zout erdoor. Schep de rozijnen 
voorzichtig door het beslag heen.  
4. Vul de muffinvormpjes met het beslag. Niet 
geheel tot de rand, want het gaat nog iets 
rijzen.  
5. Bak in 25-30 minuten gaar. Prik een 
satéprikker in de muffins om te zien of ze gaar 
zijn (dan komt de prikker er schoon uit).  
 

 
Planning komende periode 

11 april  Presentatieavond BLINK van 
18:30-20:00 uur 

12 april  Koningsspelen. 12:00 uur vrij 

18 april  Paasviering 

19 april  Goede vrijdag, kinderen zijn 
vrij 

22 april t/m 03 
mei 

Meivakantie 

 


