
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste maand is voorbij gevolgen. Ik wil alle kinderen, ouders en collega’s 

bedanken voor het warme welkom. Leuk om de kinderen en de ouders 

van de KJS beter te leren kennen. Wat erg mooi is aan de KJS is de betrokkenheid 

van ouders en leerkrachten bij de school. 

 

In de afgelopen weken is er in de groepen gewerkt aan groepsvorming. Dit doen wij 

onder andere door het geven van de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat over 

het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis 

voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 

prettig schoolklimaat.  

 

Wellicht kan uw zoon of dochter u iets vertellen over de petten die gebruikt 

worden vanuit de Kanjertraining?  

 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Kleinlugtebeld – Zondervan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Oktober 2021 

6 oktober: start kinderenboekenweek  

8 oktober: fotograaf  

15 oktober: studiedag (kinderen vrij) 

18 - 22 oktober: herfstvakantie  

 

November 2021 

3 november: dankdag + schoolontbijt  

5 november: Julianapost 

8 november: : koffieochtend  

(08.30 – 09.15 uur) 

 

Voor alle data geldt Deo Volente 

 

 

 

Juliana post  2021-2022                              28-09-2021 

 
Christelijke Kinderboekenweek  
6 oktober start de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek staat in het teken van ‘Worden wat je wil’. Hierin wordt 
aangesloten bij het thema ven de algemene Kinderboekenweek. Op school zullen we uiteraard ook aandacht besteden aan de 
Kinderboekenweek. Via Parro houden de leerkrachten u op de hoogte van de verschillende activiteiten in de groep 
 
Thema ‘Worden wat je wil’ 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien 
jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok…kinderen spelen vaak na wat ze willen 
worden. Kinderboeken zijn een mooie bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 
2021 kun je alles worden wat je wilt en alvast dromen over later.  
 
Toch kunnen niet alle kinderen zomaar worden wat ze willen omdat daar geen geld voor is. Hierdoor kunnen ze vaak niet naar 
school. Als KJS willen we een steentje bijdragen om kinderen wel die kans te geven. Tijdens de Kinderboekenweek krijgen de 
kinderen een kleurplaat/sponsorkaart mee. Voor elke euro die ze ophalen kunnen ze een stukje van de kleurplaat inkleuren. Er 
kan €25,- euro worden ingekleurd. Is de kaart vol, dan mag de kleurplaat en het geld worden ingeleverd bij de leerkracht.  
 
Fotograaf  
8 oktober komt de fotograaf. De niet - schoolgaande gezinnen worden gefotografeerd om 08.15 uur. Aansluitend worden de 
schoolgaande gezinnen op de foto gezet. De groepsfoto’s en portretfoto’s volgen onder schooltijd.  
 
 
 
 



 Dankdag en nationaal schoolontbijt  
Woensdag 3 november is het dankdag. We zullen dankdag vieren rond het thema ‘Dankend doorgaan’.  
We gebruiken hiervoor de HGJB-Dankdagmap. We kijken naar Noach die na ongeveer een jaar in de ark weer naar buiten mag. 
Hij brengt als eerste een brandoffer om God te danken. Hierin valt een mooie lijn te trekken naar de kinderen, die na het 
afgelopen jaar wel begrijpen hoe het is om beperkter te leven. Op dankdag mogen wij, net als Noach, de Heere danken. Het 
centrale Bijbelgedeelte is Genesis 8: 15-9:17, met als kern 8 20-22.  
 
Op deze dag valt ook het nationaal schoolontbijt. Wilt u een bord, bestek en een beker meegeven en van naam voorzien? 
Wellicht is er hulp nodig in de groepen. De leerkrachten zullen via Parro een bericht versturen als er hulp nodig is.  
 
SEO gesprekken  
We kijken terug op waardevolle SEO gesprekken met u en uw kind. Fijn om met elkaar in gesprek te gaan over wat uw kind nodig 
heeft en wat belangrijk is om ook op school in te zetten. We kijken ook dit schooljaar uit naar een goede samenwerking tussen 
ouders en school om te zorgen dat uw kind een fijne en leerzame tijd heeft.  
 
Maatregelen Corona  
In het primair onderwijs is per 20 september het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling komen te 

vervallen. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder 

indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas en individuele nauwe contacten en samenhang met de privé 

situatie.  Uiteraard blijven we u informeren over een besmetting in de een groep, zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een 

kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD 

en eventueel de behandelaar van de huisgenoot.  

De 1,5 meter maatregel is komen te vervallen, al adviseert het kabinet toch om nog gepaste afstand te houden. De basisregels 

blijven van kracht. Handen wassen, geen handen schudden, goed ventileren en testen bij klachten.  

De volgende regels hanteren wij als school: 

1. Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. 
2. School doet een melding bij de GGD wanneer er sprake is van een of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij 

daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.  
3. De school hanteert looproutes (KJS 4 verschillende ingangen/uitgangen) 
4. Leerkrachten halen de leerlingen op van het schoolplein en brengen deze aan het einde van de dag weer terug op het 

schoolplein. Ouders brengen en halen hun kind van het schoolplein.  
5. Nieuwe leerlingen worden door hun ouders binnen gebracht.  

 

Nieuwe gezichten 

Stijn, Floris, Floor en Zoë van harte welkom op de Koningin Julianaschool. We wensen jullie een goede start en een fijne tijd toe 

op de Koningin Julianaschool.  

 

Personeel 

Juf Eline gaat met zwangerschapsverlof. Vrijdag 1 oktober is haar laatste werkdag in groep 3/4 . We wensen haar alle goeds! 

Vrijdag 8 oktober is juf Jorianne in groep 3/4. Na de herfstvakantie hoopt juf Carin weer terug te komen van haar 

zwangerschapsverlof. Welkom terug juf Carin! 

Juf Dorenda willen wij, alvast, hartelijk bedanken voor de afgelopen periode in groep 3/4. Hopelijk komt u nog eens bij ons 

invallen.  

 

Koffiemorgen  

Alle ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom op de koffieochtend! 
Wanneer: maandag 8 november 2021 
Waar: speellokaal van de KJS 
Thema ‘Wat staat er op de kaart?’ -  Jaarplan 2021-2022 

 
 
 
 



 

Royal Kids  

Goed nieuws, Royal Kids gaat starten met buitenschoolse opvang op de Koningin Julianaschool. Zij gaan voor de kinderen van de 

Koningin Julianaschool voorschoolse- en na schoolse opvang verzorgen. We hopen natuurlijk, net als vele ouders, dat dit zo snel 

mogelijk van start kan gaan. Royal Kids is druk bezig met de voorbereidingen om zo snel mogelijk te starten. Wanneer dat exact is 

kan ik helaas nog niet melden. Als er vorderingen zijn dan laat ik u dit weten!  

 

School op Seef  
Wij willen alle ouders bedanken die hebben mee geholpen bij de verkeerslessen! Ook dit schooljaar doen wij weer mee met de 
School op Seef lessen. School op Seef helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. 
De volgende lessen staan gepland op 8 maart 2022.  
 
 

Nieuwe kleuters van harte welkom! 

Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar nog 4 jaar?  

Laat het ons zo snel mogelijk weten i.v.m. onze planning en indeling! 
 

Dit kan via directie@jslag.nl. Uiteraard bent u ook van harte welkom op school! 
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