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In dit bulletin leest u de meest relevante informatie voor schooljaar 2022/2023. 
Uitgebreide informatie over de school leest u in de schoolgids. Deze is te vinden op onze website.

Koningin Julianaschool   Postadres:
Lombokstraat 2b     Postbus 329
1782 SR  Den Helder    1780 AH Den Helder
Telnr: 0223-619293

e-mail adres:  kon-julianaschool@kopwerk.nl
website:       www.bs-kon-julianaschool.nl 

Julianaschool ontdek(t) je talent
In ons onderwijs op de Koningin Julianaschool sluiten wij aan bij de individuele leerling, zijn leerlingen betrokken 
en houden wij rekening met verschillen. Wij werken planmatig, kritisch en vergroten het eigenaarschap. 
Wij zijn een gedreven team dat in de samenwerking gebruik maakt van ieders kwaliteiten/talenten en een veilig 
schoolklimaat schept voor leerlingen, ouders en elkaar.
In onze communicatie zijn wij betrouwbaar, eerlijk en positief; luisteren we naar elkaar en stellen we open vragen. 
Wij geven en ontvangen feedback. Een ieder wordt gezien, gehoord en begrepen.  

Het pedagogisch klimaat 
Wij willen in de klassen, op de gangen, in en rond de school een sfeer scheppen waarin een kind zich veilig voelt. 
Vanuit dat gevoel kan het zich optimaal ontwikkelen. Wij geloven in de kracht van orde en regelmaat en hanteren 
daarvoor 3 kapstokregels. 

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. We houden de school met elkaar opgeruimd en netjes.
3. We zijn rustig in school.

Het stellen van regels alleen is geen garantie voor een goede sfeer. We zullen hier met elkaar aan moeten werken 
op groepsniveau en op schoolniveau. Het programma de Kanjertraining ondersteunt ons daarbij.  

De Kanjertraining helpt bij:

•	 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
•	 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
•	 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
•	 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
•	 Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
•	 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Adresgegevens 

Waar de Julianaschool voor staat:
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Team

1/2A Yoran Blonk en Bernadette Kruithof

1/2B Karin Hogerheijde en Bernadette Kruithof

3 Lisa Vos

4 Joline Post en Dineke Nibbering

5 Valerie Katuk en Petra Reenders

6 Audrey Adriaansen en Mariëlle Renes

7 Karin Goverts en Marianne Wolfgang 

8 Loraine Back

Extra begeleiding Bernadette Kruithof, Esther Ensing, Arjan Meijer en Marion Sabelis, 
Dineke Nibbering

Intern begeleider (IB-er) Mariëlle Renes

Administratieve kracht Trijntje Kiewit

Directeur Tjitske Sabelis

Bernadette Kruithof vervangt Linda Bellinga gedurende haar re-integratie.

Coördinatoren:  
ICT: Yoran Blonk en Lisa Vos
Techniek: Audrey Adriaansen en Dineke Nibbering
Flex: mag weg uit het lijstje
Rekencoördinatoren: Valerie Katuk en Audrey Adriaansen
Kunst & Cultuurcoördinatoren: Bernadette Kruithof en Audrey Adriaansen
Gezonde School-coördinator: Loraine Back

Vertrouwenspersonen:  
Karin Hogerheijde en Dineke Nibbering.

Stagiaires:
In september 2019 is het partnerschap Samen Opleiden Noord-Holland gestart: de Hogeschool IPABO Alkmaar/
Amsterdam samen schoolbesturen in Noord-Holland. Per bestuur zijn verschillende opleidingsscholen aangehaakt 
(we spreken in dit geval niet meer van stagescholen). Vanaf komend schooljaar is de Koningin Julianaschool 
zo’n opleidingsschool. Wij bieden stageplekken aan aan (voltijd)studenten uit verschillende leerjaren. Ook zijn 
er stagiaires bij ons op school, die de opleiding voor onderwijsassistent, sociaal pedagogisch medewerker, 
verzorgende of facilitair medewerker volgen aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

Rectangle
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Afwezigheid van leerlingen 

Bewegingsonderwijs 

Wanneer uw kind afwezig is vanwege ziekte of om andere redenen dan het buitengewoon verlof, kunt u dit voor 
aanvang van school telefonisch doorgeven (0223-619293) of een e-mail/ouderapp sturen naar de leerkracht die 
die dag voor de groep staat.
Indien uw kind op school ziek wordt, bellen wij u, zodat uw kind opgehaald kan worden. Als uw kind onder 
schooltijd naar de dokter of tandarts moet, verwachten wij dat u uw kind ophaalt en weer terugbrengt. 
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. 
Tegen ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden kan een proces-verbaal worden 
opgemaakt. Ook kinderen die veelvuldig te laat komen of veelvuldig ziek gemeld worden, worden bekend 
gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

De kinderen zijn verplicht in gymkleding te gymmen en het is verstandig uw kind(eren) te laten gymmen op 
gymschoenen. Voor jongere kinderen het liefst met klittenband. Het dragen van schoenen tijdens de gymles 
voorkomt wratten en schimmels en beschermt de voeten tegen blessures. Het gymmen op zogenaamde 
balletschoentjes raden wij af in verband met het gevaar van uitglijden. Voor de kleuters de gymkleding graag in 
een stoffen tas voorzien van naam. Van de kinderen wordt verwacht dat zij sieraden af doen tijdens de gymles en 
dat zij lang haar vast dragen.

Gymtijden 

Dag: Tijd: Groep:

Speelzaal Wisselend Groep 1/2

Gymzaal Maandag 8.45 uur Groep 3

9.30 uur Groep 4

10.15 uur Groep 5

11.00 uur Groep 6

12.00 uur Groep 7

12.45 uur Groep 8

Gymzaal Woensdag 8.45 uur Groep 3

9.30 uur Groep 4

10.15 uur Groep 5

11.00 uur Groep 6

13.00 uur Groep 7

12.15 uur Groep 8

In 2022-2023 willen we onder andere werken aan: 

• Borgen van het traject differentiëren (schooljaar 2021-2022).
• Doorgaande lijn peuters-kleuters.
• Het implementeren van de nieuwe rekenmethode ‘Wereld in Getallen 5’.
• Het inzetten op executieve vaardigheden in alle groepen.
• Begrijpend lezen integreren tijdens het lezen van teksten bij andere vakken.
• Door middel van de Kanjertraining (bijscholing) de sociale vaardigheden versterken.
• Gezamenlijke activiteiten organiseren met Kappio én school.
• Taal naar voren laten komen in de inrichting van de school.

Activiteiten om ons onderwijs te verbeteren
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De ouderwerkgroep is een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis, in samenwerking met de leerkrachten, 
gedurende het schooljaar de verschillende activiteiten coördineert en organiseert, bijv. Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, 
Pasen, themaweken, schoolfotograaf, schoolreisjes, sportdag en eventueel aanvullende activiteiten.
Dit houdt in dat de OWG meestal 6 tot 8 reguliere OWG vergaderingen houdt en verder commissievergaderingen.
Begin van het schooljaar wordt er een jaarplanning gemaakt met de verschillende activiteiten. Per activiteit vormen 
2 á 3 OWG leden met 2 á 3 leerkrachten een commissie. Deze commissie coördineert de activiteit en zorgt voor 
bijvoorbeeld de boodschappen, het versieren van de school en het regelen van hulpouders.
De penningmeester van de OWG beheert tevens de vrijwillige ouderbijdrage waarmee de diverse activiteiten 
worden gefinancierd. De ouderwerkgroep bestaat uit de volgende leden: 
 

Carolien van Koningsbruggen (voorzitter)
Melanie Rep (aftredend penningmeester)
Nienke Bais (aankomend penningmeester)
Antoinette van Zutphen (secretaris)

Annet Wijkhuizen
Esther Lagestee
Jolande de Jong-Wielstra
Liliana Kraft

Wettelijk is het reguliere onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis. Toch wordt een geldelijke bijdrage gevraagd 
voor de financiering van activiteiten en allerlei festiviteiten binnen de school die niet door het ministerie bekostigd 
worden, zoals Sinterklaasfeest, Pasen, Kerstviering, traktaties tijdens festiviteiten en activiteiten en de schoolreis.
De leden van de OWG regelen het innen van de ouderbijdrage en het beheer van de gelden. Zij leggen hiervan 
jaarlijks schriftelijk verantwoording af.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 55,- per kind, en is opgebouwd in twee delen.
€ 35,- bijdrage voor schoolreis.
€ 20,- bijdrage voor activiteiten, festiviteiten enz. (denkt u hierbij aan: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
sportactiviteiten, sportdag, Koningsspelen etc..).

De school kan besluiten, bij te lage inkomsten, van activiteiten af te zien of deze aan te passen. Uw bijdrage is 
daarmee dus erg belangrijk, om alle leuke dingen voor de kinderen te kunnen blijven doen.

U heeft de mogelijkheid om het schoolgeld ineens, of in twee termijnen te betalen. Wij verzoeken u onderstaande 
termijnen aan te houden. (In overleg zijn meerdere termijnen ook mogelijk)
Sluitingsdatum bij betaling ineens of 1e termijn: 1 oktober. Sluitingsdatum 2e termijn: 1 februari.

U kunt de bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL57RABO 01188.47.988 t.n.v. Basisschool Koningin Juliana. 
Graag de naam, achternaam en groep(en) van uw kind(eren) vermelden. 

Indien u wel wil betalen, maar niet kan betalen. Dan is er de mogelijkheid een verzoek in te dienen bij de directrice, voor 
een aanvraag van een gedeeltelijke of gehele ontheffing van de ouderbijdrage via het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds 
(JOC). Let op! Dit dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden, als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het 
onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een schrijfmethode, huiswerkbegeleiding of de 
klassenindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de 
onderwijskundige doelstelling of de groepssamenstelling worden aan de MR voorgelegd.
De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: 
adviesrecht en instemmingsrecht. 
De MR van onze school bestaat uit drie verkozen ouders en drie teamleden. 

Oudergeleding            Teamgeleding
Antoinette van Zutphen    Marianne Wolfgang
Frank Hildebrand     Dineke Nibbering
Marjolein van Niel    Petra Reenders 

Ouderwerkgroep

Ouderbijdrage

Medezeggenschapsraad (MR)
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De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan elke dag van 8:30-14:00 naar school. Alle kinderen blijven op school lunchen. 
De kinderen hebben twee pauzes binnen de lesdag. 

Vakanties:

Herfstvakantie  15-10-2022 t/m. 23-10-2022

Kerstvakantie  24-12-2022 t/m. 08-01-2023

Voorjaarsvakantie  25-02-2023 t/m. 05-03-2023

Paasweekend   07-04-2023 t/m. 10-04-2023

Meivakantie  22-04-2023 t/m. 07-05-2023

Hemelvaart  18-05-2023 t/m. 19-05-2023

Pinksteren               29-05-2023 

Zomervakantie  21-07-2023 t/m. 01-09-2023

Vrije dagen:

Studiedagen (tweedaagse):  13 en 14 oktober 2022

Studiedag:   3 november 2022

Vrije middag (12:00 – 14:00): 23 december 2022

Studiemiddag (12:00 – 14:00):  13 februari 2023

Kopwerkstudiedag:   15 maart 2023

Studiedag:    5 juni 2023

Studiemiddag (12:00 – 14:00):  21 juni 2023

Vrije dag:    21 juli 2023

Belangrijke data:

Eerste schooldag: 29 augustus 2022 Rapport 1 mee: 24 februari 2023

Schoolfotograaf: 6 september 2022 Oudergesprekken: 20 – 31 maart 2023

Kinderboekenweek: 5- 12 oktober 2022 Paasviering: 6 april 2023

Sint Maarten: 11 november 2022 Eindtoets groep 8  18-19 april 2023

Oudergesprekken: 14 – 25 november 2022 Schoolreis: 16 mei 2023

Sinterklaasviering: 5 december 2022 Sportdag: 12 juni 2023

Kerstviering: 22 december 2022 Kunstweek: 26 -30 juni 2023

Week van het gedicht: 6 t/m 10 februari 2023 Rapport 2 mee: 30 juni 2023

Ouderavond IEP: 13 februari 2023 (19.00 uur) Kennismaken nieuwe leerkracht: 11 juli 2023

Musical en afscheid groep 8: 17 juli 2023

Schooltijden, vakanties en vrije dagen
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Groep 1/2A en 1/2B zitten in  het middendeel van de school. De kinderen komen binnen via de kleuteringang

Groep 3, 4 en 5 zitten aan de lokalen rond de grote leshal. Groep 4 komt binnen via de hoofdingang en maakt 
gebruik van die garderobe. Groep 3 en 5 komen binnen via de ingang naast de fietsenstalling en maken gebruik van 
die garderobe. 

Groep 6, 7 en 8 zitten in het nieuwe gedeelte. Zij komen binnen bij de ingang naast de gemeente gymzaal en 
gebruiken de garderobe die bij hun klas hoort.

Jassen en rugtassen hangen of staan in de garderobe. Gymtassen gaan in de daarvoor bestemde kasten en bakken 
of mee naar huis.
Wij hebben een continurooster. Dit houdt in dat uw kind elke dag op school luncht.

Organisatie van het continurooster
De middagpauze duurt in totaal 30 minuten en bestaat uit een kwartier eten en een kwartier buitenspelen (of binnen 
spelen bij slecht weer). Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten beurtelings toezicht. 

De middagpauze vindt plaats in de groep, de leerkrachten eten met de kinderen mee. We starten en eindigen 
met een eerbiedig moment en eten de eerste 5 á 10 minuten in stilte, daarna mag er rustig gekletst worden in de 
tafelgroepjes. We stimuleren de kinderen om hun meegebrachte lunch in een kwartier op te eten/drinken, maar 
houden wel rekening met kinderen die dat niet halen.  
Zou u er op willen letten dat:
• u alstublieft niet teveel mee geeft in de broodtrommels;
• de Julianaschool zo min mogelijk afval wil produceren. Ons milieu is niet gebaat bij een grote afvalverwerking. 

Daarnaast geeft veel afval ook hogere kosten voor de school. Onze voorkeur gaat uit naar het meegeven van 
lunchtrommels en drinkbekers ipv. broodzakjes en drinkpakjes.

De Julianaschool heeft in 2020 het certificaat ‘Gezonde school’ gekregen. Wij hebben op 3 items kunnen bewijzen 
een gezond aanbod te hebben, namelijk welbevinden, voeding en beweging.

Welbevinden: kinderen geven middels de tevredenheidspeiling aan dat zij zich prettig voelen op onze school, dat 
ze zich gehoord voelen en dat hun mening telt (o.a. door de leerlingenraad). Daarnaast is de Kanjertraining een 
bewezen effectief aanbod op sociaal emotionele vorming.

Voeding: de afgelopen jaren hebben wij meer aandacht voor de voeding van de kinderen.

• Wij hebben 3 vaste fruitdagen op school. Op woensdag en donderdag en vrijdag . 
• Wij hebben de voorkeur voor een gezonde traktatie. Ook vragen we u de traktatie eenvoudig te houden. Het 

gaat niet om de grootte van de traktatie, maar om het feest.
• Kinderen mogen ten alle tijde water drinken op school. Een eigen bidon mag uw kind op school bewaren.
• De Julianaschool is voorstander van een gezonde lunch. Deze bestaat bij voorkeur uit volkoren- of bruinbrood, 

evt. besmeerd met halvarine en vooral niet te vet beleg. Het drinken tijdens de lunch zou zoveel mogelijk uit 
halfvolle zuiveldranken of andere suikervrije drank moeten bestaan. Ook willen wij u vragen om geen snoep mee 
te geven bij de lunch.

• Op de Julianaschool bieden wij structureel voedingseducatie aan. 

Beweging: naast de structurele beweegmomenten zoals buitenspelen en gym en onze deelname aan naschoolse 
sportactiviteiten, zetten wij tijdens de lessen beweegmomenten in met als doel om even te ontspannen of om 
bewegen en leren te combineren.

Continurooster

Gezonde School

Lokaalindeling
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Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats.

Onze school is een IKC (een Integraal Kindcentrum). Samen met Kappio bieden wij opvang en onderwijs aan voor 
kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij werken nauw met elkaar samen en proberen activiteiten zoveel mogelijk op elkaar 
af te stemmen om een doorgaande lijn te garanderen.

Peuterschool ’t Vuurvliegje:
Kort aanbod: 8:30 – 12:00 uur
Lang aanbod: 8:30 – 13:45 uur inclusief lunch.

Kinderdagverblijf ’t Maanvliegje:
2 verticale groepen van 0-4 jaar
Openingstijden 7:15 – 18:00 uur van maandag t/m vrijdag
Halve dagopvang: 7:15- 14:00 uur of 14:00 – 18:15 uur
Hele dagopvang: 7:15 – 18:15 uur

Buitenschoolse opvang Super Tof:
Voorschoolse opvang : 7:15- 8:30 uur
Naschoolse opvang:  14:00 – 18:15 uur
Vakantie- studiedagen opvang: 7:15 – 18:15 uur halve dag opvang ook mogelijk tot 14:00 uur of vanaf 14:00 uur.
Wat kunt u doen om uw kind aan te melden?
•	 Via de website www.kappio.nl/contact
•	 U kunt Kappio altijd bellen, ook tijdens de schoolvakantie: 0223-534797

Op onze website www.bs-kon-julianaschool.nl is veel (actuele) informatie over de school te vinden. Eens in de maand 
verschijnt er een digitale nieuwsbrief, ‘t Bijblijvertje. De naam geeft al aan dat we als school graag willen dat ouders 
op de hoogte zijn. U ontvangt ’t Bijblijvertje via de e-mail. Beschikt u niet over e-mail, dan kunt u altijd een papieren 
versie aanvragen.
Via de ouderapp wordt u, door middel van foto’s en geschreven stukjes, op de hoogte gehouden van wat er in 
de groep van uw kind(eren) speelt. U kunt de ouderapp bijvoorbeeld ook gebruiken om zich aan te melden als 
begeleider voor een activiteit en u kunt zich inschrijven voor de oudergesprekken. Daarnaast kunt u ook contact 
opnemen met de leerkracht via deze app.
In het schooljaar 2022-2023 gaan we wisselen van ouderapp, de nieuwe ouderapp die we gaan gebruiken heet 
‘Kwieb’. 

Binnen de Julianaschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacybeleid van de school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken 
gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de 
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 
school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld 
cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste 
begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Meer informatie vindt u in 
onze (digitale) schoolgids die na de zomer uitkomt.
Aan het begin van ieder schooljaar krijgt  kunt u de mogelijkheid om uw privacyvoorkeuren door te geven. U kunt 
uw privacyvoorkeuren op ieder moment wijzigen door dit aan te geven ‘door dit aan te geven in de ouderapp, bij 
de groepsleerkracht of bij de directie.

IKC Julianaschool

Communicatie met ouders

Privacywet

Luizen


