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Beste ouder(s), verzorger(s) en andere betrokkenen van onze school, 

De eerste weken van het schooljaar zijn weer omgevlogen. Met trots konden wij de vlag 
met ons nieuwe logo hijsen en u en uw kinderen verwelkomen op de eerste schooldag. Een 
nieuw schooljaar waarin we met elkaar weer hard en met hart aan de slag zijn gegaan. In 
de gouden weken hebben de leerlingen en de nieuwe leerkrachten elkaar leren kennen, u was wel-
kom op de informatieavond over de groep van uw kind, zijn de startgesprekken gevoerd, eigen doe-
len weer geformuleerd en hebben we het les programma weer gestart. Zo kunnen onze leerlingen 
weer veilig de volgende tree van de trap beklimmen. 

De komende periode staan weer de nodige activiteiten op het programma. Zo willen wij u alvast van 
harte uitnodigen voor de workshopavond op 17 januari. Al onze collega’s zullen over verschillende 
(school)onderwerpen een workshop geven, te denken valt aan rekenonderwijs, 
leesonderwijs, ICT, Kanjertraining, de gymles, cultuur enz. Zo kunt u uw zoon of 
dochter nog beter ondersteunen en begeleiden bij het beklimmen van zijn of haar 
trap. De uitnodiging met tijden en de verschillende workshops krijgt u t.z.t van 
ons. Wij hopen u dan állen te mogen ontvangen op school; samen komen we  
namelijk verder! 

Voor nu, met het vallen van de bladeren en dat dagen weer korter en kouder wor-
den, hebben we ook weer oog voor het samen vieren. We bereiden ons straks voor 
op een heel gezellig sinterklaasfeest. Maar ook de aanloop naar de geboorte van 
Jezus zullen we in de klassen met elkaar beleven en vieren tijdens adventsperiode 
en de kerstviering. Maar zo ver zijn we nu nog niet: eerst een welverdiende,  
hopelijk zonnige, herfstvakantie voor leerlingen en leerkrachten. Wij wensen jullie 
veel plezier met de herfstwandelingen, spelletjes thuis of verder weg en vooral tijd 
met en voor elkaar! 

Met hartelijke groet, Sonja de Groot en Martine Spreeuw  
Directie Koningin Julianaschool 

Wij wensen deze  
kanjers en hun  

ouders heel veel  
leerplezier op onze      

Kanjerschool! 

Nina, Rosa,  
Damian, Luigi,  
Alicia, Daryl,  

Kaylany, Stacy, 
Heidi, Linn, Luke, 
Zakaria, Esmee, 

Tristan, Isa, Loïn, 
Nisa, Rens en  

Amber  

Koningin Julianaschool 

Aert de Gelderhage 5,  

3437KB Nieuwegein 

 Nieuwsbrief  1,  2022-2023  

Beste ouders, 
Even in de nieuwsbrief een berichtje over hoe het nu met mij 
gaat, want het zal u wellicht opgevallen zijn dat ik nog steeds niet 
volledig werk. 
 
Inmiddels word ik behandeld bij een specialistische poli in Eindho-
ven voor een buikzenuwbeknelling. Daar heb ik een intensief pijn-
blokkade traject. Zo wordt geprobeerd om een operatie te voorko-
men. Daarnaast doet mijn slokdarm helaas nog steeds niet echt 
wat ik wil. Slechte dagen maar... gelukkig zijn er ook goede da-
gen! Rust helpt hierbij wel. Eind november wordt er gekeken wat 
het effect van de medicatie en rust is op mijn slokdarmaandoe-
ning. 
 
Het hele traject duurt helaas veel langer dan ik had bedacht...iets 
met geduld...en dat vind ik erg lastig. Maar....: Het is. 
 
Ondanks de zorgen en pijn brengt deze periode ook goede dingen. 
Ik ben er ongelooflijk trots op als ik zie hoe goed het op school 
gaat, ook zonder mijn volledige aanwezigheid. Daarnaast raakt het 
mij hoe iedereen meeleeft op welke wijze dan ook...dat geeft mij 
veel steun! Langs deze weg wil ik iedereen daar voor bedanken. 
 
Met vriendelijke groet en ik hoop u weer snel te ontmoeten,  
Martine Spreeuw 

mailto:infojulianaschool@fluenta.nl


1 nov. Informatieavond groep 8 

17 en 22 nov. Tien minuten gesprekken 

23 nov.  Studiedag (leerlingen zijn vrij) 

25 nov. Podiumuur: 9.00 uur: groepen 1-2B en 6A 

11.00 uur: groepen 1-2C, 3B en 4B  

28 nov. MR vergadering 

5 dec. Sinterklaasviering 

22 dec. Kerstvieringen (uitnodiging met tijden volgt) 

Kinderen zijn ‘s middags vrij 

23 dec Nieuwsbrief 2 

24 dec t/m 8 jan. Kerstvakantie 

9 jan. Studiedag (leerlingen zijn vrij) 

17 jan. Ouderavond Workshops (uitnodiging volgt) 
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Even voorstellen: juf Michelle  
 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag stel ik mezelf aan jullie voor. 
Mijn naam is Michelle van Zuilen, ik ben 23 jaar en zit in mijn laatste jaar 
van de PABO. Elke maandag en dinsdag ben ik, samen met Sonja Spronk, de 
leerkracht van groep 6A. De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed 
aan de Gouden Weken. Ik heb een leuke indruk gekregen van de groep en ik 
heb er zin in om dit schooljaar met hen aan de slag te gaan. 
 
Ik heb voor het onderwijs gekozen, omdat ik het leuk vind om 
met kinderen te werken, verschillende lessen te geven en aan 
te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. 
 
In mijn vrije tijd spreek ik graag met vrienden/vriendinnen af. 
Daarnaast vind ik het leuk om te sporten en te winkelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Michelle van Zuilen 
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Even voorstellen: juf Amber  
 
Hallo, 
Ik ben Amber de Vries, 22 jaar oud. Dit jaar loop ik mijn 4e jaars sta-
ge van de PABO in groep 8B op de Koningin Julianaschool. Ik 
draai samen met Anita de groep. Mijn dagen zijn dit schooljaar 
de dinsdag en de woensdag. 
 
Het lokaal van groep 8B zit in gebouw groen, wat inhoudt dat u 
mij regelmatig over het schoolplein naar het hoofdgebouw of 
naar gebouw groen zult zien lopen. 
 
Hartelijke groet, 
Amber de Vries 
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Ouderbetrokkenheid 

Waarom informatieavonden op de Koningin  
Julianaschool?  
Om uw kind optimaal te kunnen laten ontwikkelen, is 
het belangrijk dat de samenwerking met ouders ten 
volle benut wordt. Uw aanwezigheid op 10-
minutenavonden, informatieavonden en tijdens andere 
gesprekken is dan ook echt van meerwaarde in de ontwikkeling van uw kind 
én wordt door ons zeer gewaardeerd.  

Als school vinden wij uw betrokkenheid zeer belangrijk, omdat wij dan      
samen (op school én thuis) uw kind op dezelfde wijze kunnen ondersteunen. 
Zo kan uw kind, onze leerling, een goede volgende stap zet op de trap! 

Informatieavond 6 september: Op 6 september hebben we voor het 
eerst, mede op feedback van ouders, weer een informatieavond voor alle  
ouders in de eigen groepen georganiseerd. Helaas was de opkomst relatief 
laag. En wat heeft u dan gemist? Leerkrachten hebben aan de ouders van de 
eigen groep vertelt over het reilen en zeilen van dit schooljaar: 

Wie is de juf of meester van mijn kind? 

Wat leert mijn kind dit schooljaar? 

Hoe geeft de juf of meester les aan mijn kind? 

Welke vakken worden er aan mijn kind  
gegeven? 

Wat heeft mijn kind nodig voor een schooldag? 

Wanneer gebeurt er wat op een schooldag? 

Welke klassenregels en organisatie is er voor 
mijn kind? 

Wanneer heeft mijn kind gym? 

En nog veel meer… 

Wij kregen enthousiaste verhalen van ouders die geweest waren terug. “Wat 
een leuke kennismaking met de nieuwe leerkracht!”, “Ik begrijp nu pas hoe 
ik de letters moet benoemen”, “Super leuk om andere ouders te ontmoeten”, 
“Nu weet ik hoe ik mijn kind kan ondersteunen met rekenen”….. Volgend jaar 
zullen we deze avond dan ook opnieuw op de jaarplanning zetten. 

Workshopavond 17 januari: Zoals al vermeld in het voor-
woord; op 17 januari zullen we een workshopavond op school 
geven. Het zal een avond zijn waarin u twee workshops kunt bij-
wonen over een variëteit van schoolse zaken. Dat kan zijn een 
vakgebied of een organisatievorm, de Kanjertraining enz. Door 
een workshop bij te wonen krijgt u meer zicht op hoe bv. het  
rekenonderwijs een plek in de school heeft.  

Wij hopen u op die avond in grote getalen te mogen 
ontvangen! 
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Kinderboekenweek 

Afgelopen vrijdag is de kinderboekenweek afgesloten in de 

klassen. Het thema was ‘Gi-Ga-Groen’. De kinderboekenweek is 

ingeluid met een spetterende opening in de kroonzaal. Freek 

Vonk was te gast en liet zijn verzameling insecten zien! Helaas waren er in-

secten ontsnapt. De kinderen hadden de taak goed in de school te zoeken 

naar de missende insecten. Of ze allemaal gevonden zijn?... 

Tijdens de kinderboekenweek is er in de klassen extra aandacht besteed aan 

het lezen van boeken. Denk bijvoorbeeld aan extra voorlezen. Elke dag  

keken de kinderen naar een aflevering van ‘The Masked Reader’. Leerkrach-

ten van onze school waren gemaskerd te zien terwijl ze een gedicht voorla-

zen. Met veel enthousiasme is er geluisterd en veel leerkrachten zijn herkend 

(veel ook niet). Op de laatste dag van de kinderboekenweek werd er bekend 

gemaakt wie er achter de maskers zaten. 

Tenslotte zijn de klassen ook druk aan de slag gegaan met de schrijf- en  

tekenwedstrijd. De onderbouwleerlingen hebben allemaal een tekening ge-

maakt. Zo konden ze het zilveren of gouden penseel winnen. De bovenbouw 

heeft er ook een verhaal bij geschreven en maakte daarbij kans op de  

zilveren of gouden griffel.  

We kijken terug op een geslaagde kinderboekenweek! 



 

Medezeggenschapsraad  
 
Tijdens de eerste MR vergadering van het schooljaar 
stellen we ons graag (opnieuw aan jullie voor):   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

vlnr: Ingrid de Klein, Hinke Marijke Jellema, Efraïm Smit, Jary Beekhuizen, Rem-
ko Meeusen, Anita Polman en Saskia Eefting. Marjolein Nienhaus ontbreekt op de 
foto. 
 
We hebben uitgebreid de jaarevaluatie 2021-2022 en de jaarplanning van 2022-
2023 besproken. Ook sprak Sonja de Groot ons bij over Zicht op onderwijs: hoe 
komt elk kind op zijn of haar manier tot optimaal leren en welke begeleiding is 
hierbij mogelijk? Belangrijk hierbij is ook de betrokkenheid van de ouders. 
 
Fluenta breed wordt gewerkt aan een document over COVID 19 met daarbij de 4 
fasen (oplopend qua ernst) beschreven waarin de school gevraagd wordt maatre-
gelen te nemen. De MR bespreekt binnenkort het concept document ter instem-
ming van dit beleid. 
 
De volgende MR vergadering is gepland op maandagavond 28 november. Onder-
werpen zijn ouderparticipatie, de concept begroting van 2023 en het Kanjerpro-
tocol. Geïnteresseerd? Leuk! Stuur even een berichtje 
naar mrjuliana@fluenta.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
Hinke Marijke  
Secrearis MR Koningin Julianaschool 
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TSO 

 

Ben jij de Kanjer die ons TSO team af en 
toe komt ondersteunen? 
 

Wij zijn namelijk dringend op zoek naar 
 

ouders, opa’s of oma’s  die ons TSO team willen ondersteunen als 

invalkracht TSO medewerker of                       
vaste TSO medewerker 
 

Heb jij altijd al eens willen weten hoe dat gaat bij de TSO?  

Heb je affiniteit met kinderen?  

Heb je zicht op groepsprocessen en kun je deze actief beïnvloeden?  

Draag je graag je steentje bij binnen een leuk en gezellig team onder 

leiding van een betrokken TSO coördinator? 

Ben je regelmatig op maandag, dinsdag of donderdag beschikbaar 

tussen 11:55 uur en 13:15 uur? 

Wil jij ook die vergoeding van € 10 per keer en dat jouw (klein)

kinderen gratis gebruik maken van de TSO? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met Loes Migchielsen, TSO coördinator  

via 030 – 6037272 of  

via email: l.migchielsen@kmnkindenco.nl 

 

Ook bij twijfel…neem gerust contact op! 
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Gezocht hulpouders voor…...! 
 
 
Wij zijn op zoek naar een vader/moeder/opa/oma 
die ons kan helpen in de schoolbibliotheek! 
 
Onze kinderen gaan met veel plezier naar de 
schoolbibliotheek en maken veel leeskilometers. 
Helaas gaat er door het vele lezen wel eens een 
boek kapot. 
 
Vandaar dat wij op zoek zijn naar een vader/
moeder/opa/oma die ongeveer 1x in de maand naar school wil komen om de ka-
potte boeken te herstellen.  

 
 
 
Welke dag op welk tijdstip dit is, zal in overleg 
gaan. 
Mocht u zin en tijd hebben… 
meldt u zich dan aan bij  
juf Tessa (tessavantol@fluenta.nl, groep 
1/2C) of  
juf Petra (petrabarnard@fluenta.nl, 
groep 3A) 
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Een steun in de rug 

Dank u wel 

dat u geen God 

bent ver weg 

en onbereikbaar, 

maar dat u naar mensen omziet 

en dichtbij wilt zijn. 

Dank u wel 

dat u voor ons mensen 

grond onder onze voetem, 

een steun in de rug 

en een dak boven ons hoofd wilt zijn. 

 

Zodat de toekomst 

- hoe donker ook - 

begaanbaar wordt. 
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Uit Trefwoord  

 

“Je glimlach is een brug” 


