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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
 
 

Godsdienstige Vorming 
 
Week 47 - - - 19 t/m 25 november 2018 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

Lied van de Week: 

Wordt het daar beter van? 

Sterker dan een leeuw, Rechters 14: 5 – 9 

Het raadsel, Rechters 14: 10 – 20 

Driehonderd vossen, Rechters 15: 1 - 5 

Lied 756 : ‘Laat komen, Heer, uw rijk…’  
 

Week 48 - - - 26 november t/m 2 december 2018 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

 

Lied van de Week: 

Geen haar op mijn hoofd! 

Simson neemt de stadspoorten mee,  

Rechters 16: 1 – 3 

Simson en Delila, Rechters 16: 4 – 14 

Het verhaal van Simson, Rechters 16: 15 - 21 

Lied 245 uit ‘Geroepen om te Zingen’ : ‘Vrede zij u,…’  
 

 
Actie Schoenmaatjes 
Tot en met dinsdag 20 november kunt u nog een  

schoenendoos gevuld met schoolspullen en toiletartikelen  

inleveren. Er komen langzaam maar zeker steeds meer  

dozen binnen. Eén doos per gezin moet toch haalbaar zijn? 
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Kijkmomenten voor ouders 
 

Op woensdag 21 november  organiseren wij weer een ‘Kijkmoment voor ouders’. 

Hèt moment waarop u eens daadwerkelijk kunt meekijken in de groep/ unit van 

uw kind(eren). 

 

Hoe gaat dit concreet in z’n werk: 
 

In de groep van uw kind staan een aantal stoelen klaar (dit aantal varieert per 

groep). U kunt vanaf 9 uur de school binnenlopen (via de hoofdingang!) en naar 

de klas van uw kind toegaan. U kijkt of er een ‘kijk stoel’ vrij is en loopt zachtjes  

naar binnen (Deze keer hoeft u niet beleefd iedereen te groeten, maar mag u 

gewoon gaan zitten). U volgt de les een poosje en als u genoeg heeft gezien loopt 

u naar het lokaal van uw andere kind, of u gaat naar huis. 

 

Hoe lang u blijft in een groep is geheel aan u. Zijn alle stoelen in de groep bezet 

dan moet u even wachten op de gang of gaat u eerst naar een andere groep. 

Dit kijkmoment is alleen bedoeld voor ouders (en dat jongere broertjes en zusjes 

voor deze dag niet mee kunnen komen begrijpt u vast). We proberen zo veel 

mogelijk het gewone lesprogramma te volgen. U bent welkom tot 12.00 uur. 

 

De Bibliotheek op school! 
 
Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school 
 

Het belang van lezen 

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij 

lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich 

ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op 

taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede 

taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen 

gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen. 

 

De Bibliotheek op school 

Daarom werken we als Kindcentrum Koningin Juliana graag mee aan de 

Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband 

met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en 

vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent 

Simone van den Broek van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met 
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leescoördinatoren Allet Klein Mentink-Smits en Ingrid van Middendorp voor dat 

alle groepen van ons Kindcentrum met plezier gaan lezen! 

 

Meer informatie over het programma 'de Bibliotheek op school', kijk op:  

 

https://www.bibliotheekeemland.nl/speciaal-voor/de-bibliotheek-op-school.html 

 

Via onderstaande link kunt u naar de aura website. Hier vindt u leuke boekentips 

en kunt u zien wat uw kind leest op school.  

 

https://pcjulianaschool.auralibrary.nl/auraicx.aspx 

 
    Op 21 november wordt de bibliotheek officieel geopend door 

2 leerlingen van de school. Deze opening vindt plaats tussen 12.00 – 12.30 

uur. Aansluitend op de ouder – kijk ochtend. U bent van harte welkom om 

een kijkje te komen nemen. 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 22 november komt de schoolfotograaf op bezoek bij 

ons Kindcentrum. 

 

Om 09.00 uur mogen de kinderen die ons Kinderdagopvang 

bezoeken op de foto. De kinderen die die dag aanwezig zijn gaan met 

een leidster naar de fotograaf. Ook kinderen die op donderdag niet 

aanwezig zijn mogen om 09.00 uur komen met hun ouders om op de 

foto te gaan. 
 

 

 

 

https://www.bibliotheekeemland.nl/speciaal-voor/de-bibliotheek-op-school.html
https://pcjulianaschool.auralibrary.nl/auraicx.aspx
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Onder schooltijd: 

Er worden portretfoto’s van alle kinderen gemaakt. Daarnaast worden 

groepsfoto’s gemaakt. En kinderen uit één gezin die op school zitten worden 

samen op de foto gezet. 

 

Mocht uw kind de Kinderdagopvang bezoeken, dan kunt u bij de leidsters aangeven 

dat uw kind met broertjes en zusjes die op school zitten op de foto mag. Dan zorgen 

we dat hij/zij naar de fotograaf gebracht wordt. 

 

Vanaf 14.30u: 

Wilt u ook graag een foto laten maken van alle kinderen uit het gezin,  

ook met broertjes of zusjes die nog niet op school zitten  (of al van school af zijn), 

dan is kan dit vanaf 14.30 uur.  

 

De fotograaf heeft een fotostudio ingericht in het speellokaal.  

 

Kerstfeestvieringen 
Dit schooljaar vieren we het kerstfeest in drie groepen: 

 

Dinsdag 18 december  (19.00-20.00u): 

Kerstfeest voor de groepen 1 en 2 in ‘de Voorhof’, samen met hun ouders.  

 

De groepen 6, 7 en 8 vieren op dezelfde datum en tijd het kerstfeest zonder 

ouders, op school. 

 

Woensdag 19 december  (19.00-20.00u): 

Kerstviering groepen 3, 4 en 5 samen met hun ouders in ‘de Voorhof’. 
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Kalender 
Dinsdag 20 november 

Laatste dag van ‘Actie Schoenmaatjes’ 

 

Woensdag 21 november 

Kijkmomenten voor ouders (9.00 – 12.30 uur) 

 

Donderdag 22 november 

Schoolfotograaf 

 

Vrijdag 30 november 

Nieuwsbrief 7 

 

Maandag 3 december 

Gezamenlijke Opening, ‘Advent’, onder schooltijd. 

 

Dinsdag 4 december 

Surprises van de groepen 5 t/m 8 mee naar school 

 

Woensdag 5 december 

Sinterklaasfeest 

 
 

 
Nieuws van de MR: 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor meer helpende 

handen. Dankzij meerdere aanmeldingen kan de bibliotheek op school starten. 

Daarnaast heeft een ouder zich als luizencoördinator aangemeld. Fijn te horen 

dat dit opgepakt is. 

 

De tweede vergadering van het schooljaar stond in het teken van het Locatie 

Ontwikkel Plan, hierin staat vermeld wat de school dit jaar wil bereiken op 

onderwijskundig gebied. Om passend onderwijs te kunnen bieden aan de 

kinderen, wordt er sinds een aantal jaren gewerkt in zgn. Units –  

3 groepen werken in meer of mindere mate samen:  
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 Een deel van de schooldag wordt niet klassikaal gewerkt  

 De leerling stuurt op aangeven van de leerkracht het eigen leer- en 

ontwikkelingsproces 

 Het aanbod van de leerkracht past binnen individuele leerlijnen  

 De leerkracht geeft instructie aan kleine groepen leerlingen met ‘hetzelfde’ niveau  

 Gedurende een deel van de week werken de leerlingen groep overstijgend  

 Leerkrachten delen de verantwoordelijkheid  

 De leerlingen werken in hoeken en op werkplekken binnen de school 

 

Externe deskundigen begeleiden de leerkrachten bij de uitvoering van het 

onderwijs. Daarnaast worden er scholen bezocht die langer werken op deze 

manier en wordt er informatie uitgedeeld. Er is voor ieder kind een individueel 

rapport op basis van cijfers op methodeonafhankelijke toetsen, waarbij ook 

ruimte is over opmerkingen over verworven kennis en vaardigheden. De gestelde 

doelen zullen na afloop van het jaar geëvalueerd worden. 

 

Sinds begin het van schooljaar heeft de Stichting PCO Gelderse Vallei 2 plusklassen 

in Nijkerk en Barneveld. De leerlingen die daarvoor, vanuit Kindcentrum Koningin 

Juliana in aanmerking komen, kunnen dan elke week een ochtend naar Barneveld.  

 

Zoals uit de brandbrief van de directeur-bestuurder van de Stichting al bleek, is er 

in geval van ziekte van een leerkracht acuut een probleem. Er zijn op dit moment 

weinig leerkrachten beschikbaar als invaller vanuit de invalpool, de Stichting is 

bezig om daar een oplossing voor te zoeken.  

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, je kan ons altijd aanspreken. 

Corina Stuivenberg, Ellen van Velzen en Hilde de Ronde 

 

 
Nieuws van andere organisaties: 
 

Zondag 18 november (16:00u):  
 

Krabbeldienst in de Voorhof: 

Krabbeldiensten zijn korte vieringen (30 tot max. 45 min.) speciaal gericht op 

kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar. Rondom een thema wordt op hun 

niveau een dienst uitgewerkt. Deze dienst/viering wordt in de kerk gehouden en 

bevat, op eenvoudige wijze vormgegeven, de gebruikelijke elementen van de 

eredienst (intrede, zang, gebed, Bijbellezing, uitleg/verdieping, gave en zegen). 
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Natuurlijk zijn bij de krabbeldiensten papa’s, mama’s, broertjes en zusjes en 

opa’s en oma’s ook van harte welkom. Kom je ook? 

Kindernevendienst leiding gezocht! 

Zondag 28 oktober was er in de Voorhof helaas geen kindernevendienst tijdens 

de kerkdienst. De reden hiervoor was dat er op dit moment te weinig leiding is.  

De 14 kinderen die op dat moment aanwezig waren hebben alsnog een leuke 

dienst gehad, maar we vinden het toch erg belangrijk dat we met voldoende 

leiding wekelijks een eigen samenkomst aan de kinderen kunnen bieden.  

Daarom zijn wij op zoek naar ouders, opa’s of oma’s of anderen die zich betrokken 

voelen bij het kinderwerk van de Voorhof.  

Ongeveer 1x per 6 weken (meer of minder mag ook) word je ingeroosterd om op 

een creatieve manier een Bijbelse uitleg te geven aan onze kinderen in hun eigen 

ruimte tijdens de kerkdienst. Daarnaast is er alle ruimte mee te helpen bij 

projecten als advent, kerst, (palm) Pasen e.d.  

Enthousiast geworden?  

Neem contact op met Ds. Marten Jan Kooistra (06-52684452) of met Arienne 

Koelewijn (06-30900657).    

 

 

 

 

 

 


