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Nieuws uit de groepen 
In deze schoolperiode zijn er de nodige leuke 
activiteiten op school en diverse vrije dagen, maar 
ondertussen proberen we ook nog te leren! De 
laatste ronde is ingezet en iedereen werkt voor het 
beste resultaat. Allemaal veel succes! 
Groep 8 heeft met ‘route 8’ inmiddels de eindtoets 
gedaan en wij zijn super trots op hoe ze het gedaan 
hebben. De uitslag was positief, precies zoals ons 
advies naar de ouders en een paar leerlingen 
kwamen zelfs iets hoger uit. Dus een feestje! Op 
naar het kamp volgende week maandag! 
Ook veel plezier bij de voorbereidingen voor de 
schoolverlatersavond. Naar wat we horen belooft 
het een bijzondere avond te worden… 
 

Koningsspelen 2017 
Op vrijdag 21 april 
was de school in 
een oranje en 
sportieve sfeer 
ondergedompeld. 
We begonnen 
natuurlijk 
gezamenlijk op 

het plein met het lied Okido en iedereen danste 
mee onder leiding van Celia en Martha uit groep 8 
en ook stagiaires die de dans met ons hadden 
ingestudeerd.  
Daarna had de onderbouw even een ontbijtje in de 
groep zodat de leerlingen met veel energie de 
spelletjes konden gaan uitvoeren. De bovenbouw 
ging meteen aan de slag. Rennen, springen, 
zaklopen, verkleden, schminken, water dragen, er 
was van alles te doen. Halverwege was er even tijd 
voor een 
welverdiend ijsje. 
Het was al met al 
een heel 
feestelijke dag! En 
wat hadden we 

een geweldige hulp die dag. Met dank aan de 
ouderraad en alle helpende vaders en moeders! En 
natuurlijk ook dank aan de familie Nout voor het 
geleende springkussen, dat leverde veel 
springplezier op! Voor meer vrolijke foto’s zie onze 
website . 

 
Groep 6 bij Dodenherdenking op 4 mei 
Leerlingen van groep 6 hebben op 4 mei een krans 
gelegd bij het oorlogsmonument dat door de KJS 
geadopteerd is. 
Het was voor de nog jonge leerlingen een 
indrukwekkende ervaring. Dat geldt in het 
bijzonder voor de twee Syrische kinderen die nog 
maar enkele maanden in Nederland zijn. Voor hen 
is de oorlog een heel concrete ervaring, een 
herinnering aan alles dat zij hebben moeten 
achterlaten. Tijdens de twee minuten stilte vloog 
een formatie historische vliegtuigen over 
Culemborg. Voor bijna alle aanwezigen was dat 
een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Een 
oorlog die 72 jaar geleden eindigde en die we zelf 
enkel uit de verhalen kennen. Aan de onrustige 
ogen van de Syrische kinderen kon je zien dat zij 
zelf herinneringen aan de oorlog met zich 
meedragen. Daarom was de kranslegging door de 
leerlingen van de KJS zo ontroerend en 
betekenisvol.  
 

Ouderplusavond 
Op 15 mei vindt de ouderplusavond weer plaats. 

De avond begint om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 

21.30 uur. Dit keer is het thema: ‘Een wereld vol 

rust’.  

o We denken met elkaar na over wat we 

verstaan onder rust. 

o We gaan de stilte met elkaar ervaren. 

o Hoe komen we in deze tijd tot 

ontspanning? 

Tot slot zullen we letterlijk en figuurlijk met elkaar 

in beweging komen. 

Na een korte 

wandeling 

proberen we met 

elkaar ideeën te 

verzinnen hoe we 

met de kinderen in 

‘beweging’ kunnen 

komen.  

We hopen dat ook u er bent! 
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De moeder van Fedde (groep 5) zegt over de vorige 
ouderplusavond: ”Het was een fijne avond. Leuk en 
leerzaam om zo even bij elkaar te zijn. En wat 
waren de 2 meiden stoer zeg! Om te vertellen over 
onzekerheid en faalangst en hoe je je dan voelt. 
Heel knap. En dan hadden we er ook nog 2 
enthousiaste juffen bij! 
Ik zeg, voor herhaling vatbaar deze avond. Er zijn 
genoeg thema's te bedenken!”  
 

Schoolvoetbal 
Woensdag 11 april waren wij er klaar voor: Een 
aantal leerlingen uit groep 7 en 8 hadden zich goed 
voorbereid op de voetbalwedstrijden tegen andere 
scholen. Onder leiding van Dion van den Heuvel, 
assistent trainer van de Voetbalclub 
Vriendenschaar en tevens stagiair op onze 
Koningin Julianaschool werden we professioneel 
voorbereid op de komende wedstrijden. 
Sportief, respectvol en met veel plezier hebben we 
de 11e plek weten te behalen van de ruim 26 
teams die meededen.  Met de vrijwilligers Dion als 
trainer en de vader van Kadir uit groep 8 als 
grensrechter hadden we allen een sportieve en 
gezellige topdag. We zijn trots op jullie KJS 
voetballers! Heel knap gedaan, jullie gingen ervoor, 
wij glimmen van trots! 

 
 

Planning komende periode 
15 mei Ouderplusavond 

19 mei Schoolreis groep 3 t/m 7 

22 t/m 24 mei Schoolkamp groep 8 

25 en 26 mei Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna, 
alle leerlingen vrij 

5 juni Tweede pinksterdag, leerlingen vrij 

6 juni Studiedag, leerlingen dag vrij 

23 juni Rapporten mee 

27 en 29 juni Rapportage gesprekken 

4 juli Schoolverlatersavond 

6 juli Kennismaking nieuwe leerlingen 

7 juli Laatste schooldag seizoen 2016-2017 
Leerlingen om 12.00 uur vrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website KJS en social schools 
Op onze website kunt u actuele ontwikkelingen 
binnen onze school volgen. Veel kijk en leesplezier. 
www.julianaschool-culemborg.nl  
Op de app socialschools staan heel veel berichtjes 
en foto’s van de groep van uw kind. Meldt u aan en 
als het even niet lukt vraag het op school. We 
helpen u graag! 

 
Nieuwe leerlingen op school 
Na de meivakantie zijn de volgende leerlingen op 
onze school gestart: 
Bryan den Hartog 
Naära Supusepa 
Issam Ibrahimi 
We wensen ze een fijne tijd toe op onze school. 

 
De VakantieBieb-app  
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig 
lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun 
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat 
doorlezen tijdens de vakantie deze terugval 
tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 
2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de 
zomervakantie worden gedownload. Vanaf 1 juni 
zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje 
en een interactieve challenge beschikbaar. 
 
 
 

 
 
 

Gefeliciteerd! 

Jarig in mei en juni 
MEI  
2 Fedde groep 5  
2 Dwayne 4  
5 Damian 4  
6 Chance 4  
8 Jasper 7 
8 Dore 3A 
9 Ebrahim 6 
15 Jing) 1/2 
16 Robin 3B 
24 Naära ½ 
 
JUNI  
3 Ghazal groep 7 
7 Alex 8 
8 Jaïr 3B 
10 Abdel 3A 
10 Doumouh 5 
11 Julian 6 
13 Rayan 3A 
17 Mohammed 3B 
22 Hajar 7 
24 Selma 8 
30 Jessey 6 

 

 
 
 

http://www.julianaschool-culemborg.nl/
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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
Aankomende zomer mag het weer; meedoen met de Jeugdvakantieweken. De 
voorbereidingen zijn al in volle gang! Net als vorig jaar zijn we er weer één week. Één week, 
boordevol met leuke activiteiten. Dit jaar is de Jeugdvakantieweek in week 33 (14 t/m 18 
augustus).  
De week wordt gehouden in Wijkcentrum Westroyen te Tiel. Ook dit jaar worden er weer 
allerlei leuke dingen gedaan, zoals: spelletjes, knutselen, muziek en sporten. Meer 
informatie hierover is te lezen op: www.jvwtiel.nl. Ook wij van Special Friends, zijn er weer 
bij. Wij bieden begeleiding aan kinderen van 6 t/m 13 jaar,  die extra ondersteuning nodig 
hebben bij de activiteiten of extra uitleg, zodat zij net als iedereen kunnen deelnemen aan 
de weken. Dit zijn vrijwel allemaal vrijwilligers die al jarenlang meedoen.  
Deelname aan de Jeugdvakantieweken kosten € 20,00 per week. Gaan de kinderen een 
dagje uit, dan kost dit voor die dag nog € 10,00 extra. Het uitje gaat naar Toverland in 
Sevenum. U kunt bij de inschrijving aangeven of u wilt dat uw kind meegaat naar het uitje. 
Bij de bevestiging krijgt u te horen of uw kind mee kan naar het uitje en op welk 
rekeningnummer het bedrag overgemaakt kan worden.  
Er is de mogelijkheid om taxi aan te bieden aan de kinderen die buiten de gemeente Tiel 
wonen. Als uw kind afhankelijk is van de taxi, dan kunt u dit op het formulier aangeven. Aan 
de taxi zijn geen extra kosten verbonden.  
Elke dag begint om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Vanaf 09.15 uur kunt u uw kind brengen 
en om 15.00 uur kunt u uw kind weer ophalen bij het Wijkcentrum Westroyen in Tiel. 
Wanneer u uw kind wilt opgeven om deel te nemen aan de Jeugdvakantieweken, dan kunt u 
het bijgevoegde inschrijfformulier terugsturen naar onderstaand adres. Ook mag u het 
formulier naar ons mailen. Daarnaast is het ook mogelijk om uw kind op te geven tijdens de 
marktdagen in Tiel op 10 juni en 12 augustus. De inschrijving is definitief als u een 
bevestiging van ons krijgt.  
Met vriendelijke groet, 
Special Friends 
Het adres is: 
Special Friends 
Clarissenhof 4 
4133 AC Vianen  
 

Heeft u nog vragen, dan mag u altijd contact met ons opnemen: 
06-84562968 
specialfriendstiel@hotmail.com 
 

Check ook onze pagina op facebook. 
 

 

http://www.jvwtiel.nl/
mailto:specialfriendstiel@hotmail.com

