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Beste ouder(s)/verzorger(s),
‘Blijven bidden’ is het thema van biddag. Waar we in de vorige thema’s meer de
nadruk hebben gelegd op ‘gewas’ en ‘arbeid’, willen we komende biddag met de
kinderen kijken naar het gebed zelf. Wanneer bid je? En hoe doe je dat dan? Het
verhaal van Daniël geeft mooie aanknopingspunten om daarop in te gaan. Het
Bijbelgedeelte waar we bij stilstaan komt uit Daniel 6, met als kerntekst vers 11:

Agenda
Maart 2022
7 maart: studiedag (kinderen vrij)
8 maart: School op seef les 2
9 maart: Biddag (op school)
22 maart: schoolbezoek dhr. Tissink
April 2022
Week van 4 april: open morgen week
15 april: Goede Vrijdag
18 april: Tweede Paasdag
25 april t/m 6 mei: vakantie
Voor alle data geld Deo Volente

‘Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis
binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem.
Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het
aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.’
Ook wij mogen dankbaar zijn. Dankbaar voor alles wat we krijgen uit Gods hand.
Dankbaar dat alle groepen zijn bemand, dankbaar dat de klassen weer gevuld zijn
en dankbaar dat er ruimte is voor versoepelingen. Zo kunnen er weer uitstapjes
worden gemaakt en spelen we na de voorjaarsvakantie weer met z’n allen op het
plein. Op de studiedag nemen we de afgelopen periode onder de loep en bekijken
we ook wat we graag willen behouden. Na de vakantie meer hierover.
Namens het team van de Koningin Julianaschool wensen we u een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kleinlugtebeld

De Kinderadviesraad
Misschien heeft u het al gehoord van uw zoon of dochter, er zijn verkiezingen geweest!
Naast dat er collega’s en ouders meepraten over wat er goed is voor de kinderen van KJS, worden we nu versterkt door een
Kinderadviesraad. De Kinderadviesraad is een groep kinderen die meedenkt over schoolzaken en zo medeverantwoordelijk zijn
voor de KJS. Ze zijn de vertegenwoordigers van hun groep. De kinderen kunnen via hen ideeën doorgeven, zij kunnen erop
toezien dat de school netjes blijft, het veilig is op school voor ieder kind en meehelpen met het organiseren van schoolbrede
activiteiten. Eens per maand vergaderen de kinderen onder leiding van Ellen. We kijken uit naar de eerste vergadering.
Hieronder staan de vertegenwoordigers van de vier groepen:
Groep 1/2: Aron
Groep 5/6: Joey
Groep 3/4: Myrthe
Groep 7/8: Roos
Welkom in de Kinderadviesraad!
Het TalentenLab
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige Juliana post zijn we, in samenwerking met de Bron en de Kon. Wilhelminaschool, gestart
met de klusklas. Afgelopen week is de naam onthult van de klusklas, het Talentenlab. In deze groep kunnen de kinderen namelijk
hun talenten inzetten en ontwikkelen. Iedere vrijdagmorgen komt deze groep kinderen bij elkaar onder leiding van juf Saskia.
Techniek, natuur, verzorging en andere vaardigheden zullen worden aangeboden de komende periode. De talenten gaan aan de
slag in het handvaardigheidslokaal, op het plein en/of buiten de deur, b.v. op bezoek bij bedrijven. Rond de zomervakantie zullen
we de pilot evalueren. Mocht u mooi ideeën hebben voor het Talentenlab of mogen we bij u bedrijf eens langskomen? Dan hoort
juf Saskia het graag!
Welkom
Johannes, Sarah en Sophie, welkom op de Koningin Julianaschool.
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op school!

Personeel
Juf Nel heeft in de afgelopen periode ingevallen voor collega’s die met zwangerschapsverlof waren. Deze collega’s zijn inmiddels
weer terug. Maar goed nieuws, juf Nel blijft dit schooljaar in groep 5/6. Daar zijn wij erg blij mee!
Open morgen week
Heeft u ook wel eens dat u stiekem om een hoekje zou willen kijken in de klas? In de week van 4 april houden wij een open
morgen week voor ouders. U kunt in die week meekijken en meedoen in de groep van uw zoon of dochter!
Meer informatie volgt via Parro.
Bericht vanuit de MR
Zowel in december 2021 en in februari 2022 hebben er MR-vergaderingen plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken over
de aanschaf van de nieuwe laptop voor de leerlingen, welke op korte termijn zullen worden geleverd.
Er is gesproken over de Plusklas en de Klusklas. De school heeft het bollenpakket aangevraagd en deze is inmiddels
binnengekomen. De overleggen die plaatsvinden m.b.t. de opvangmogelijkheden krijgen stap voor stap een meer duidelijkere
vorm. De activiteitencommissie heeft een superleuke Sintviering en een mooie Kerstviering weten neer te zetten voor alle
leerlingen! Ook komen de punten m.b.t. het schoolplan, het lerarentekort, corona gerelateerde onderwerpen aan bod.
Schoolbezoek en koffieochtend
Dinsdag 22 maart hoopt de heer G.T. Tissink op schoolbezoek te komen. De directeur-bestuurder zal een aantal klassen
bezoeken en in gesprek gaan met leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn nog op zoek naar een ouder die wil deelnemen aan
dit gesprek. U kunt dit per mail aan mij doorgeven directie@jslag.nl.
Royal Kids
Beste ouders van de Koningin Juliana School,
Royal Kids Home werkt binnen de PCPO Krimpenerwaard op de scholen in Gouderak, Lekkerkerk en Bergambacht en is nu samen
met de Koningin Juliana School (KJS) aan het onderzoeken of daar opvang te realiseren is. We hopen daarbij op uw
medewerking, zodat we kunnen kijken of e.e.a. haalbaar is.
Naast VSO en BSO willen we ook een peuteropvang gaan verzorgen in de vorm van een peuterspeelgroep. Deze groep zal in de
ochtenden open zijn en vormt een doorgaande leerlijn met de basisschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Het zal dan ook een
zogenaamde VE locatie worden, dit betekent een locatie met pedagogisch medewerkers die zijn gespecialiseerd op het gebied
van voorschoolse educatie, zij staan ook in nauw contact met bijvoorbeeld het CJG en de gemeente.
In deze enquête vindt u een aantal vragen, wij willen u vragen deze in te vullen, zodat wij een juiste keuze kunnen gaan maken.

Klik hier voor de enquête
Wij hopen op veel reacties, als u andere vragen heeft kunt u deze per mail stellen aan Hilde Imminga via hilde@royalkidshome.nl
Dank voor uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Royal Kids Home

