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Agenda:   
 21 januari     Meester Matthijs jarig 
 24 januari Start van de Nationale Voorleesweek 
 02 februari   Nieuwsbrief komt uit 
     22 maart       Ouderavond 
   

Nieuw gezicht 
Vanaf woensdag 10 januari helpt Wietske Penninkhof bij groep 1/2. 
Wietske doet de PABO, maar moet door omstandigheden dit 
schooljaar even pas op de plaats maken. Graag wil ze het contact 
met het onderwijs houden. Voorlopig komt Wietske op woensdag 
bij ons op school. In de toekomst zou dit verder uitgebreid kunnen 
worden.      
We heten je van harte welkom Wietske en hopen dat je een fijne 
tijd hebt op de Prs. Julianaschool.  

 

Cito-toetsen 
 Vanaf maandag 15 januari worden er weer CITO- toetsen afgenomen. Voor de 
 collega’s is het dan fijn dat de kinderen aanwezig zijn, zodat de toetsen in één keer 
 afgenomen kunnen worden. De toetsen worden afgenomen tot en met 2 februari. 
 

Open inloop 
 Op school kennen we een “open inloop”. Bedoeling is dat de kinderen vanaf half negen 
 kunnen starten met zaken die ze nog even moeten afmaken, wat ze moeten nakijken, waar 
 ze even door de leerkracht bij geholpen moeten worden, etc.  Kinderen moeten dus wel 
 om half negen aanwezig zijn. We zien regelmatig dat kinderen te laat op school komen. Dat 
 is lastig voor de leerling zelf, omdat er misschien afspraken zijn gemaakt met anderen. 
 Maar het is ook lastig voor de leerkracht, omdat er geen extra instructie gegeven kan 
 worden.  
 Om die reden zouden we het op prijs stellen, wanneer kinderen om  
 vijf voor half negen op school zijn en ouders uiterlijk om half negen 
 het klaslokaal verlaten (ook bij de kleuters). Zo kan er ook 
 daadwerkelijk om half negen begonnen worden. Daarnaast vinden 
 we het belangrijk dat kinderen zelf ook leren “op tijd te zijn”.  
 Tot slot wijs ik er op dat we “te laat komen” ook mee moeten 
 nemen in onze afwezigheidsadministratie voor de leerplichtambtenaar.  
 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  



Opfrislessen door Paxze in groep 5 t/m 8 
Vorig schooljaar is er in groep 5/6 een training gegeven door Paxze. De 
kinderen kregen meer inzicht in zichzelf, in hun gedrag en dat van een 
ander. Dit zorgde voor een hechtere groep waarin elk kind zich veilig 
voelt. Hierdoor kunnen kinderen, ook op alle andere gebieden, zich 
beter ontwikkelen.  
Vanaf 11 januari geven Sandra de Ruiter en Myrna Hoekman op 
donderdagmorgen 4 zgn. 'opfrislessen' in groep 5/6 en groep 7/8 op. Op 
deze manier wordt de opbrengst van de training doorgegeven aan zowel 
de kinderen en de leerkrachten. 

 

Ouderavond 
Vorig jaar stond De Gezonde School centraal op de jaarlijkse ouderavond. Er zijn 
workshops gegeven over de thema's fysieke veiligheid (verkeersveiligheid rondom de 
school) en voeding. Ook is er aan u als ouder gevraagd welke thema's u belangrijk vindt. 
Hier scoorde het 'werken aan het welbevinden' het hoogst. Als team en MR zijn we 
eveneens van mening dat dit thema het meest belangrijke is binnen de school. De 
ouderavond staat daarom in het teken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. De avond vindt plaats op donderdagavond 22 maart 2018, Noteert u de datum 
alvast in uw agenda?  

 

Nieuwe logopediste 
Hoi allemaal,                                                                                       
Mijn naam is Rianne Beudeker. Sinds begin december ben ik elke 
woensdag op school aanwezig en verantwoordelijk voor de 
logopedische behandelingen. Ik heb de behandelingen overgenomen 
van mij collega Lotte Telgenhof.   
Met veel liefde en plezier voer ik het beroep van logopedist uit. Het 
werken met kinderen geeft mij energie, ik word er blij van.  
Tijdens de opleiding en mijn stages heb ik ervaring opgedaan in de 
verschillende gebieden binnen logopedie. Met name complexe taal- 

en spraakproblemen spreken mij erg aan. Ik houd wel van een uitdaging en zoek het graag 
tot op de bodem uit. Ik vind het belangrijk dat kinderen bij logopedie plezier hebben en 
ervaren dat communiceren leuk is.   

 Ik ben op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch bereikbaar voor:  

 vragen;  

 (intercollegiaal / multidisciplinair) overleg;  

 eenmalig spraak-, taal-, mondgedrag en auditieve vaardigheidsonderzoek;  

 twijfels m.b.t. de communicatie en aanverwante symptomen in het onderwijs;  

 of het maken van een eerste afspraak.  
Mijn telefoonnummer is 06 - 46362901. Spreekt u de voicemail in wanneer ik voor de rust 
tijdens de behandelingen de telefoon laat overgaan.  
Op de dagen dat ik niet voor de praktijk werk kunt u de praktijkondersteuner aan de lijn 
krijgen. Als u vertelt dat u voor mij belt (Rianne), op de locatie ’s Heerenbroek, dan komt 
het bericht bij mij terecht. U kunt altijd een bericht via de mail sturen, mijn mailadres is: 
riannebeudeker.logopedie@gmail.com  

mailto:riannebeudeker.logopedie@gmail.com


Ik werk nauw samen met het team van allround- en gespecialiseerde logopedisten in 
“Logopediepraktijk Zwartewaterland “. Dat inspireert en zorgt voor passende 
behandelplannen bij cliëntvragen. De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie en alle logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister 
Paramedici.   

 
100% vergoed: Logopedische behandelingen worden in 2017 én 2018 bij onze praktijk – 
ongeacht de zorgverzekeraar – vergoed. Voor mijn werk zijn er zorgcontracten met alle 
zorgverzekeraars. Het wettelijk eigen risico geldt alleen bij volwassenen!  
Voor meer informatie over de logopediepraktijk kunt u een kijkje nemen op de website: 
logopediepraktijkzwartewaterland.nl  

 

Cool2BFit 
Wil jij ook met andere kinderen en ouders werken aan een gezonde leefstijl geef je dan nu 
op voor Cool2BFit in Kampen.  
Cool2BFit is een landelijk programma, bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar met 
overgewicht of obesitas. Met Cool2BFit werkt het hele gezin op een sportieve en positieve 
manier aan een gezonde leefstijl! Veel bewegen, deskundige begeleiding, maar bovenal 
stimuleert de groep elkaar tot net dat stapje extra. De interventie wordt gegeven door 
Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen in samenwerking met een diëtist van 
Diëtistenpraktijk van Asselt, een orthopedagoog van Ziejou en een sportinstructeur. Met 
het programma Cool2BFit willen we kinderen de mogelijkheid bieden om met elkaar te 
werken aan een gezonde leefstijl.  

 Voor meer informatie en opgave: www.cool2bfit.nl locatie Kampen of 
 wendy@kinderfysiokampen.nl  
 Wees er snel bij want we gaan eind van deze maand starten. De eerste kinderen hebben 
 zich al opgegeven. Kom er ook gezellig bij. 
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Nationale Voorleesweek  
 Aan alle  ouders van de kinderen uit groep 1 en 2,  
  
 Op woensdag 24 januari 2018 wordt landelijk de start 
 gegeven voor de ‘Nationale voorleesweek’. 
 

In groep 1 en 2 van onze school willen wij hier ook invulling aan 
geven. Het lijkt ons leuk om dit jaar van elk kind een vader of moeder  
uit te nodigen op school, die komt voorlezen voor zijn/haar kind. Wij willen rond ‘koffietijd’ 
beginnen met een gezellig samenzijn met koffie/thee en wat lekkers. Daarna zullen er 
prentenboeken klaar liggen waar een keuze uit gemaakt kan worden om voor te lezen. 
 

Bent u, als vader of moeder, in de gelegenheid om woensdag 24 januari om half 11 op 
school te komen voorlezen dan bent u van harte welkom. Het kan zijn dat er niet 
voldoende ouders zijn die kunnen voorlezen. In dit geval krijgt u naast uw kind een klein 
groepje om voor te lezen. Rond kwart over 11 is het afgelopen. 
 

Kunt en wilt u mee doen aan dit voorleesproject dan vragen wij u vriendelijk om 
onderstaande strook in te vullen en mee te geven aan uw kind. Die kan het dan uiterlijk 
vrijdag 19 januari inleveren bij juf Anja of juf Elly.   

 

 
 

 Opgave strook: 
 

Naam: …………………………………………….…………………………………………………………… 

Vader of moeder van: …………………………………………………………………………………. 

Leest voor op woensdag 24 januari van 10.30 uur tot ongeveer 11.15 uur. 

 

 Strook uiterlijk 19 januari inleveren 

 
 

 
 
 
Tip: 

https://www.bibliotheekkampen.nl/artikelenzondercategorie/868-nieuwsbrief-
nr-1-van-2018 
 - 26 januari – Poëzie-avond – Gedichten langs de IJssel 
 - 12 januari t/m 10 februari – Expositie kindertekeningen – invloed van  
             huiselijk geweld onder de aandacht brengen 
 

https://www.bibliotheekkampen.nl/artikelenzondercategorie/868-nieuwsbrief-nr-1-van-2018
https://www.bibliotheekkampen.nl/artikelenzondercategorie/868-nieuwsbrief-nr-1-van-2018


OPROEP 
 Wie wil er komende zomer een speelkameraadje bij? 
 
 Beste ouders van leerlingen, 

De zomervakantie lijkt voor u en uw kinderen misschien nog 
ver weg. Toch zijn er vast al plannen gemaakt. Niet ver van u 
vandaan, in bijvoorbeeld Parijs, Berlijn, Rotterdam of Wenen 
leven kinderen die helemaal geen plannen maken. Niet 
omdat ze dat niet willen, maar omdat een vakantie er voor hen niet in zit. Ze hebben wel een lange 
poos vrij, maar moeten dan spelen in een veel te klein appartement. Meestal zonder een park of 
speeltuin in de buurt. Vader of moeder is verdwenen, of heel weinig thuis, oudere broertjes of 
zusjes moeten voor de kleintjes zorgen, in vaak veel te kleine behuizing. Zou u eens willen 
overwegen om één van deze kinderen een vakantie te gunnen? In de zomervakantie. Bij u thuis. 
Voor twee of drie weken. Een bed, een extra bordje, een beetje extra aandacht en verder gewoon 
meedraaien in het gezin. Dat is voldoende. Daarmee kunt u zo'n kind al de tijd van zijn of haar 
leven bezorgen.  
 
Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks 1.500 kansarme kinderen in 
Nederland met vakantie kunnen. We zijn elk jaar opnieuw op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen 
voor deze kinderen die het zo hard nodig hebben er eens even "uit" te zijn.  
 
De kinderen komen voor 2 cq. 3 weken naar Nederland. In Overijssel nodigen wij kinderen uit de 
volgende landen uit: Oekraïne, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland.  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.europakinderhulp.nl. 
Of neem contact op met het Secretariaat nieuwe gastgezinnen Overijssel:  
dhr. Arjan ter Haar,  
tel: 0523 - 610 197 of 
email: arjan.terhaar@europakinderhulp.nl 

 
 Met vriendelijke groeten, 
 Namens alle medewerkers uit de Regio Overijssel, 
 Johan IJsendorn 
 
 
We wensen u een fijn weekend, 
Namens Team Prs. Julianaschool 
Roel Strijker 
 
 
 


