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Agenda:   
 Di  10 oktober  Dag van de duurzaamheid + GMR-vergadering 
  Wo  11 oktober  Schoolvoetbaltoernooi IJsselmuiden – aanvang 13:00 uur 
 Ma 16 oktober  MR-vergadering met team en SAG 
 Di 17 oktober Brandoefening + Spreekuur 
 Wo 18 oktober Reserve-datum voor schoolvoetbaltoernooi indien 11 oktober  
   niet doorgaat 
 Vr 20 oktober Nieuwsbrief komt uit 
 Ma 23 oktober Herfstvakantie t/m 27 oktober 
 Ma 30 oktober Opening van de BSO op de Prs. Julianaschool 
 Wo 01 november Dankdag – viering op school – U bent van harte welkom 
 Vr 10 november Gouden Regelshow 
    
Vanuit de Directie  

 Vriendjeslijst 
Eind volgende week willen we u weer een leerlingenlijst mailen, waarop de namen van 
de kinderen in de klas staan, met adres en telefoonnummer. Ouders vragen hier vaak 
naar om op die manier afspraakjes van kinderen onderling te regelen of voor 
verjaardagsfeestjes. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan wil ik u vragen dit 
uiterlijk 11 oktober aan te geven. Geen reactie, dan stuur ik u de lijsten donderdag of 
vrijdag toe. 

 

 Schoolvoetbaltoernooi 
 Woensdag 11 oktober start om 13:00 uur het 
 schoolvoetbaltoernooi. Prs. Julianaschool is weer 
 knap vertegenwoordigd met een jongens- en een 
 meisjesteam.  Ze zijn er weer helemaal klaar voor 
 en gaan natuurlijk voor “goud”. Komt u ze weer 
 aanmoedigen? Zou wel erg leuk zijn. 
  
 
 

 Dankdag 
 Op 01 november is er op school weer een 
 dankdagviering. Evenals afgelopen jaar bent  u  
 weer van harte welkom. De viering is vanaf 08:30  
 uur tot uiterlijk 09:30 uur. 



Hallo allemaal,  

Ik zal na de herfstvakantie starten als 

kinderfysiotherapeut bij jullie op school en wil me 

graag even voorstellen. Mijn naam is Sanne de Leeuw-

Hoeijmakers, kinderfysiotherapeut en maatschapslid 

van de Praktijk voor Kinderfysiotherapie in Kampen.  

Op de dinsdag ochtend kan je mij dan tegenkomen in het speellokaal en zal vanaf 11 uur 

aanwezig zijn. Indien je een vraag hebt loop dan gerust even binnen of neem contact op via 

mail of telefoon: sanne@kinderfysiokampen.nl of 0383320041 

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De 

kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul 

tot achttien jaar.  

Waarvoor kan een kind naar de kinderfysiotherapeut:  
 Schrijfproblemen 

 Verminderde motorische ontwikkeling.  

 Ademhalingsproblemen 

 Houterige motoriek (DCD) 

 Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst 

 Pijnklachten van gewrichten zoals enkels of knieen. 

 Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie 

 Houdingsproblematiek, 

 Hoofdpijnklachten en/of nekklachten  

 Overgevoeligheid voor prikkels 

 Orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet, scoliose) 

 Kinderen neurologische aandoeningen of syndromen. 

Hoe meld je een kind aan: Wanneer je denkt als ouder dat je zoon of dochter gezien kan 

worden door de kinderfysiotherapeut kan je hem of haar aanmelden via de website 

www.kinderfysiokampen.nl. Hier is een aanmeldformulier welke u kunt invullen en naar ons 

verzonden wordt. Ik zal dan contact opnemen met u om een afspraak inplannen. De eerste 

afspraak wil ik graag samen met ouders doen, Het is wel fijn wanneer ouders bij de 

behandeling aanwezig kunnen zijn. Er zal een communicatie schriftje of een mailtje komen 

waarin ik vertel wat ik heb gedaan en wat het huiswerk wordt indien ouders niet bij de 

behandelingen kunnen zijn. 

Vergoeding: Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor maximaal 18 behandelingen per jaar 

vanuit de basisverzekering. Meerdere behandelingen worden vergoed uit het aanvullende 

pakket, afhankelijk van de door u gekozen inhoud van dit pakket. Is er sprake van een 

chronische indicatie, dan worden alle behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. 

 

mailto:sanne@kinderfysiokampen.nl
http://www.kinderfysiokampen.nl/


 Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de Prs. 
Julianaschool, met name van  groep 1/2 & 7/8,  
Sinds kort loop ik, Christian Meuleman, stage op deze 
school. Daarom stel ik mij graag even voor. Mijn naam is, 
zoals gezegd, Christian Meuleman. Op 7 oktober 
aanstaande hoop ik 19 jaar te worden en ik woon in 
IJsselmuiden. Ik zit in het tweede jaar van mijn Pabo 
opleiding aan Hogeschool Viaa te Zwolle. Mijn hobby's 
zijn: fotografie,  badminton en reizen. Dit schooljaar loop 
ik tot januari stage in groep 7/8 en de rest van het jaar in 
groep 1/2. Ik ben op maandagen en dinsdagen aanwezig. 
Mijn verwachting is om samen met het team, en met uw 
vertrouwen, uw kind(eren) veel te mogen leren en 
natuurlijk ook veel van hen te mogen leren. Schiet me 
gerust eens aan als u wilt weten wie uw kind nu eigenlijk 
les geeft of gewoon voor een gesprekje. Wie weet tot ziens 
en voor nu bedankt voor het lezen.  
 

Christian Meuleman  
 

 

 

 
 Zwembad de Steur – Kampen 

De zomervakantie is ten einde en de scholen zijn weer gestart. 
Zo starten wij ook weer DE SCHOOL VAN DE WEEK. Wij hebben 
een indeling van alle basisscholen gemaakt en de kinderen van 
uw basisschool mogen op vertoon van de SCHOOL VAN DE 
WEEK KORTINGSBON, die u in de bijlage aantreft, Op een 
VRIJDAG van 13:30 tot 17:00 uur LEKKER KOMEN ZWEMMEN, 
voor € 3,00.  

 En op een woensdag van 13:30 tot 17:00 uur.  
Wij verzoeken u dan ook deze kortingsbonnen aan al uw 
leerlingen uit te delen, zodat zij de mogelijkheid hebben 
om tegen een gereduceerde tarief te kunnen zwemmen  

 
 Met vriendelijke groet,  
 Receptie de Steur receptie.desteur@sportfondsen.nl  
 Burg. Berghuisplein 2 | 8261 DD Kampen | T. 038 331 6884  
 receptie.desteur@sportfondsen.nl | www.desteur.nl  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijn weekend, namens team Prs. Julianaschool 
Roel Strijker 


