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Nieuwe leerlingen 
Sommige kinderen zijn 
helemaal nieuw op de 
KJS, Hier noemen we 
speciaal nog even hun 
namen:  Basiaga  
Stanislaw (1/2), Djai Bus  (6), Madelief Mulder 
(1/2) en Djylano Schutz (1/2). Hartelijk 
welkom allemaal, we wensen jullie een hele 
fijne tijd bij ons op school! 
 

Denkt u aan: Gezonde voeding: 
Gezonde school 

Ook dit schooljaar zorgen we 
met elkaar voor een gezonde 
school. Dat betekent dat  we 
zorgen voor een gezonde veilige sfeer in de 
groepen, voor gezonde voeding en voor 
gezond bewegen. Doet u mee? Wilt u uw kind 
voor de eerste pauze fruit of groente 
meegeven? Dan zorgen wij voor een beker 
water erbij. Voor de tweede pauze graag een  
lunch meegeven; een paar gezonde 
boterhammen en wat drinken in de dopper.  
 

 
Ouderavond 

Natuurlijk bent u heel 
erg nieuwsgierig naar 
hoe het in de groep van 
uw kind gaat. U bent 
dan ook van harte 

welkom om op de oudermiddag/avonden 
van 7 en 9 november. In de 
bovenbouwgroepen wordt tevens (vanaf 
groep 6) het vernieuwde OP 
(ontwikkelingsperspectief) toegelicht. 

 

Afsluiting Kinderboekenweek/ 
Voorleeswedstrijd 
Met veel plezier hebben de leerlingen van de 
KJS meegedaan aan de voorleeswedstrijd 
tijdens de afsluiting 
Kinderboekenweek. 
Winnaars van de 
voorleeswedstrijd is o.a. 
Tasnim uit de Taalklas (zie 
foto) en Jotham uit groep 5. 
Verder heeft u prachtige 
werkjes kunnen bewonderen 
en hebben we kunnen 
genieten van zelfgemaakte lekkere hapjes 
erbij. Dank voor uw hulp hierbij en dat u er 
was!  
 

Afscheid juf Alice en komst nieuwe 
leerkrachten. 
Juf Alice maakt per 1 december 2017 een 
overstap van de KJS naar Punt Speciaal en gaat 
daar lesgeven aan zeer moeilijk lerende 
kinderen. 
We vinden het natuurlijk erg jammer dat we 
afscheid 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.  
 
De laatste werkdag van juf Alice is woensdag 
29 november. Dat duurt nog even en we 
berichten u over haar laatste dag op de KJS. 
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Juf Hester Vedder (3 dagen) en meester Peter 
Waroux (2 dagen) zullen vanaf januari 2018 
gaan starten in groep 4. In november en 
december zal o.a. Juf Nelleke de groep 
lesgeven. 
Meester Peter Waroux start in januari tevens 
voor 2 dagen in groep 5 naast Juf Marije. 

 

Museumbezoek 6/7/8 
Ook dit jaar mocht de bovenbouw weer een 

prachtig museum 
bezoeken. Dit maal 
het Stedelijk 
museum in 
Amsterdam! 
Een cultureel uitje, 
leerzaam en leuk. 
We hebben genoten! 

 

Daily mile 
Wij zijn een gezonde school en vinden 
bewegen dan ook erg belangrijk, om goed in je 
lijf te zitten, maar ook optimaal te kunnen 
blijven concentreren. Vele groepen lopen op 
dinsdag en vrijdag 
de Daily mile onder 
begeleiding van 
vrijwilliger en 
marathonloopster 
Tina Hoep, zelfs de 
juffen lopen vele 
rondjes mee! 
Met veel plezier werken wij aan onze conditie, 
kunnen we daarna weer lekker werken en het 
is nog leuk ook! 
 
 

Deskbikes  
In de groepen 5 en 
5/6 zijn in beide 
klassen 3 deskbikes 
geplaatst zodat de 
leerlingen kunnen 
leren en bewegen. 
Uit onderzoek blijkt 
dat het leren 

makkelijker gaat als het lichaam in beweging 
is. Natuurlijk werken we daar graag als 
Gezonde school aan mee. 
In de klassen 5 t/m 8 zijn de deskbikes nu 
actief.  
 

Bezoek van de burgemeester, dag van de 
duurzaamheid.  
Op de Julianaschool las de burgemeester Van 

Grootheest twee 
verhalen over 
duurzaamheid in 
groep 8. Ook ging hij 
met de leerlingen in 
gesprek en mochten 

er vragen aan hem worden gesteld.  
Een bijzondere 
middag met een 
bijzonder aardige 
en geïnteresseerde 
burgemeester! 
 

 
 
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  
 

Planning komende periode 
7 en 9 nov Oudermiddag en avond,  

Thema: 
OPP bespreken en handtekening 

10 november Nationaal schoolontbijt in de 
groepen 
Studiemiddag, kinderen zijn om 
12.00 uur uit  
Thema: 
Groepsplannen ZIEN nav vragenlijst 
maken, noteren in Parnassys , CITO 
aanschaf nieuwste toetsen. 

1 december Studiemiddag, kinderen zijn om 
12.00 uur uit.  
Thema: 
1. Leerlijn spelling en taal invoeren 
2. Innovatieproject onderzoekend leren 
met leerlingen.  
3. Borging Gezonde school, gezond gedrag 
en veiligheidsplan 

5 december Sinterklaasviering in de groepen 

19 december Kerstviering vanaf 19:00u, 
verdere info volgt nog. 

22 december Kerstbrunch, alle leerlingen om 
12:00 u. uit. 

 
 
 
 
 
 

http://www.julianaschool-culemborg.nl/
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Studiedagen 2017-2018 
10 november Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit  

1 december Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit 

26 januari Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit 

23 februari Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit 

5 maart Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit 

20 april Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit 

18 mei Studiemiddag, leerlingen om 12 uur uit 

15 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Vakanties basisonderwijs 
 

Vakanties Basisonderwijs Eerste dag 
t
/
m 
Laatste dag 

Kerstvakantie 25-12-2017 

 

05-01-2018 

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 

 

02-03-2018 

Goede Vrijdag + 
 Tweede Paasdag 

30-03-2018 

 

02-04-2018 

Meivakantie 23-04-2018 

 

04-05-2018 

Hemelvaart 10-05-2018 

 

11-05-2018 

Pinksteren 21-05-2018 

 

21-05-2018 

Zomervakantie 16-07-2018 

 

24-08-2018 

 
 
 


