
Schoel Preûties   
 

Jaargang: 2017-2018    nr. 12  datum:  09 maart 
Volgende nieuwsbrief   nr. 13    datum: 23 maart 
  

Agenda:   
13 maart  Studiemiddag – kinderen om 12:00 vrij  
14 maart  Biddag – viering – Start 08:30 uur – U bent van harte welkom  

 Er zal een zijn collecte voor Abdel Raham – kind uit Jordanië die we vanuit 

school ondersteunen. 

 21 maart Actie van het Lilianefonds om aandacht te vragen voor alle kinderen met een 

  handicap.  

22 maart     Ouderavond (zie verderop in deze nieuwsbrief de uitnodiging) 
24 maart Opruimdag in Kampen – met de boot “Hendrikje” naar het “Keteleiland” 

  en meehelpen rommel opruimen. Geen kosten aan verbonden.  
  Start rond 08:30 en rond 12:00 uur erwtensoep en broodjes kroket bij  

  de Kinderboerderij. Wilt u mee? Opgave bij meester Roel voor ouders  
  en kinderen groep 7 en 8 (zie brief) 

26 maart Type-cursus 
28 maart 19:00 uur Paasviering in de Kandelaar – ouders en kinderen 
 29 maart Paaslunch - continu-rooster kinderen 14:00 uur vrij 
18 juni We zagen dat in de jaarplanning wel gemeld was dat 18 juni voor de kinderen 

  een vrije dag is, maar hadden het niet op de site vermeld. Is ondertussen wel 
  gedaan. Bent u op de hoogte 
 

Vanuit de Directie  
Handoekenlijst (t/m de meivakantie) 

Vrijdag 9 maart  - Patricia Meuleman 
Vrijdag 16 maart  - Jannie Chrispijn 
Vrijdag 23 maart  - Silvia Kattenberg  
Donderdag 29 maart  - Simone Ebbers  
Vrijdag 6 april   - Josina Poeder 
Vrijdag 13 april   - Marjan de Groot 
Vrijdag 20 april   - Vera horst 
Donderdag 26 april  - Agnes de groot  
Elke vrijdag krijgt uw kind - als u   aan de beurt bent, de te wassen handdoeken mee. 
Het liefst maandag weer inleveren in het keukentje. 

 
Coach/begeleider gezocht 

Beste mensen, wij als meiden van groep 7/8 zoeken nog een goede, leuke en gezellige 
coach. Voor het Cruijff Court voetbaltoernooi op 28 maart. Zonder begeleider/coach 
mogen we niet voetballen. Wilt u onze begeleider/coach zijn? Het zou geweldig zijn. We 
zijn elke schooldag in groep 7/8 te vinden. Aanmelden via meester Roel mag ook – 
directeur@prsjulianaschool.nl                                                                       
          Groetjes Brit Kamerman en Judith Poeder  



Bibliotheek Kampen - Computercursus 
Kent u iemand in uw omgeving die niets van computers weet maar toch graag mee wil 
doen in de digitale wereld? Wijs hem/haar dan op de cursus Klik&Tik. Vanaf 16 april start 
een nieuwe cursus (5 maandagmiddagen). In een kleine groep (maximaal 8 deelnemers) 
maken de deelnemers onder begeleiding kennis met computer, muis, toetsenbord, 
mailen. Iedere deelnemer leert in zijn eigen tempo. Er is veel ruimte voor het stellen van 
vragen. 

 Contactpersoon: Joop Schulte (038-3331828)  
 of mail naar jschulte@bibliotheekkampen.nl 
 Voor meer nieuws zie: https://www.bibliotheekkampen.nl/#footer-anchor 
 
Luizenpluizers 
 Op school is bij de laatste controle hoofdluis geconstateerd. Goed om zelf thuis ook te 
 controleren bij de kinderen om de luizen letterlijk zo snel mogelijk de kop in te drukken. 

Maureen Bastiaan heeft aangegeven in het vervolg wel contactpersoon te willen zijn als 
het gaat om luizen. Mocht u thuis constateren dat één van de kinderen toch luizen heeft 
is het verstandig om dit door te geven aan Maureen, zodat het luizenteam actief kan 
reageren.Heeft u advies nodig? Ook dan kunt u contact met haar opnemen. Een andere 
optie is om op het internet te kijken. Op  www.landelijksteunpunthoofdluis.nl vindt u ook 
allerlei adviezenContactpersoon Luizenpluis: Maureen Bastiaan - 0620861786 

 
Sail Kampen 

Graag willen we u hierbij informeren over Sail Kampen 2018. Het grootste evenement 

van Nederland gehouden tijdens de paasdagen (30 maart t/m 2 april). Een groots 

nautisch cultuurevenement met provinciale-, landelijke- en internationale allure. De 
historische Hanzestad Kampen, met het mooiste waterfront van Nederland, vormt 
hiervoor het decor met vele historische schepen uit de Hanze en VOC- tijd.  
Water, wind, leuke attracties, muzikale optredens van de Marinierskapel, Steelband 

Korps Mariniers, Dré Hazes jr. met band, Edwin Evers band, historische parades en 
nautische demonstraties. Overdag waant u zich in een openluchtmuseum waarin de 

geschiedenis tot leven komt en 'Suydersee' plaatsen zich zullen presenteren. Er is een 
zeemanskorenfestival, een reuzenrad, diverse theatrale acts, voortdurend muzikale 
feesten in de stad en nog veel meer!  

 Zie WWW.SAILKAMPEN.NL voor het volledige programma van Sail Kampen 2018  

 

https://www.bibliotheekkampen.nl/#footer-anchor
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/


Brigadierlijst - stoplicht 
 

 
 

Ben bezig om een oplossing te vinden voor de maandagmiddag in groep 2. Zo gauw ik dit ook 
rond heb stuur ik via de mail een aangepast rooster.    

 
 

maandagmorgen Dhr. P Pelleboer

maandagmiddag Mevr. J.C van de Kamp-Bosma

dinsdagmorgen Mevr. D Bastiaan-de Boer

dinsdagmiddag Dhr./mevr. Bastiaan

woensdagmorgen Mevr. G.J. Kijk In De Vegte- Oosterhof

donderdagmorgen Dhr./mevr. Mennink

donderdagmiddag Dhr. G. de Groot

vrijdagmorgen Dhr. L.J. van de Vrugt

maandagmorgen Dhr./mevr. van Ittersum

maandagmiddag 0

dinsdagmorgen Dhr./mevr. Croezen

dinsdagmiddag Dhr. R. Prins

woensdagmorgen Dhr./mevr. Kloosterziel

donderdagmorgen Dhr./mevr. Boersma

donderdagmiddag Dhr./mevr. Postma

vrijdagmorgen Dhr./mevr. Martins de Oliveira Carvalho

maandagmorgen Dhr. L.E.O. Ubink

maandagmiddag Mevr. P.P.M. Meuleman-van Vilsteren

dinsdagmorgen Dhr. J de Groot

dinsdagmiddag Dhr./mevr. Duitman

woensdagmorgen Dhr./mevr. Kattenberg

donderdagmorgen Mevr. van Lenthe-van de Brink

donderdagmiddag Dhr. W.M. Henniphof

vrijdagmorgen Dhr./mevr. Dekker

Hierbij de brigadierslijst voor het schooljaar 2017-2018. Mocht u niet kunnen, dan graag onderling 

ruilen. Laat in ieder geval de kinderen niet langs de weg staan. Ook als u liever op een andere 

dag staat, zelf kijken of iemand met u wil ruilen. Graag even doorgeven als er een permanente 

wijziging is, zodat het rooster niet steeds verkeerd in de nieuwsbrief komt te staan.                      

Ben bezig om een oplossing te vinden voor de maandagmiddag in groep 2. Zo gauw ik dit ook 

rond heb stuur ik via de mail een aangepast rooster.                                                                                                                                                                                                           

Week van:                                            

4/sept. - 25/sept. - 16/okt. - 

13/nov. - 4/dec. - 8/jan. - 

29/jan. - 19/febr. - 19/mrt. - 

9/april - 14/mei - 4/juni - 

25/juni - 16/juli

Week van:                                             

11/sept. - 2/okt. - 30/okt. - 

20/nov. - 11/dec. - 15/jan. - 

5/febr. - 5/mrt. - 26/mrt. - 

16/april - 21/mei - 11/juni - 

2/juli 

Week van:                                         

18/sept. - 9/okt. - 6/nov. - 

27/nov. - 18/dec. - 22/jan. - 

12/febr. - 12/mrt. - 2/april - 

23/april - 28/mei - 18/juni - 

9/juli
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70+ ontmoet de schooljeugd! 
Op vrijdag 16 maart zijn alle 70+ ‘ers uit ’s-Heerenbroek van harte welkom op onze 
school.  
Op uitnodiging van Dorpsbelangen en de school worden ze om 10.00 uur op school 
welkom geheten door de oudste leerlingen en krijgen ze koffie.  
Om 10.30 uur gaan de kinderen spelletjes met ze doen, o.a. dammen en sjoelen.  De 
Damclub uit ’s-Heerenbroek zal aanwezig zijn om met de kinderen te dammen. Daarna 
eten de kinderen met de 70+ ers pannenkoeken op school, omdat het Nationale 
Pannenkoekdag is. We sluiten  om 12.30 uur de activiteit af.  

 Om deze morgen tot een succes te maken, vragen we het volgende: 
 wie wil er pannenkoeken bakken en deze om 12.00 uur op school brengen? In de 

hal staan vanaf maandag pakken met mix; u mag er zoveel als u wilt meenemen 
om thuis te bakken.  

 Wie heeft er thuis sjoelbakken die we vrijdag mogen lenen? 
 Verder mogen de kinderen spelletjes meenemen zoals dammen, Mens-erger-je-

niet, ganzenbordspel etc.  
Wilt u meehelpen, stelt u spelmateriaal beschikbaar of anders, dan graag maandag of 
dinsdag even contact met juf Carolien opnemen of mailen naar 
carolien@prsjulianaschool.nl 
We hopen op een gezellige morgen voor jong en oud! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cool2bFit groep enthousiast van start 

Op maandag 19 februari is in kampen een eerste enthousiaste groep van 9 kinderen van 
8 t/m 12 jaar gestart met Cool2bFit. Ze gaan de strijd aan met hun overtollige kilo's en 
willen een gezonde leefstijl ontwikkelen. De kinderen gaan de komende 1,5 jaar samen 
met hun ouders, sportdocent, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog 
en diëtist aan de slag. Plezier krijgen in bewegen, trots worden 
op zichzelf en een gezond leren eten staan centraal. Om 
ze goed op weg te helpen kregen ze namens JOGG 
Kampen een sporttasje met daarin een bal, springtouw, 
stoepkrijt en drinkwater bidon. Dit kunnen ze goed 
gebruiken bij de thuisopdrachten. 

 
  

mailto:carolien@prsjulianaschool.nl


Ouderavond 22 maart; van harte uitgenodigd! 
Samen met de MR nodigen wij u van harte uit voor onze ouderavond op donderdag 22 
maart a.s. om 19.30 uur in de grote zaal in De Kandelaar. 

 

Vorig jaar stond het thema 'De gezonde school' centraal op de ouderavond. Uit de 9 
thema's van De Gezonde school kwam vanuit de ouders 'het welbevinden' als 
belangrijkste thema naar voren om als eerste aan de orde te stellen.  

 Hier zijn we als team en MR mee aan de slag gegaan. 
 

Ons hart ligt bij de sociale ontwikkeling van een kind. Goed in je vel zitten is in onze ogen 
de basis om tot leren te komen. In ons onderwijs staan enthousiasme, betrokkenheid en 
een positieve blik voorop. Om hieraan vorm te geven, hebben we Paxze ingeschakeld. 
Vorig jaar hebben zij een training gegeven in groep 5/6. Dit jaar zijn er opfrislessen 
gegeven in groep 5 t/m 8. 

 

 Het thema van deze ouderavond is "Sociale weerbaarheid". 
Samen met Sandra en Myrna van Paxze hopen wij u op deze avond op een interactieve 
manier mee te nemen in alle kansen en mogelijkheden op het gebied van sociale 
weerbaarheid op school en thuis.  Aan de hand van praktische oefeningen kunt u als 
ouder ervaren hoe u de sociale weerbaarheid bij uw kind zou kunnen versterken. Maar 
ook als het ware door de ogen van uw kind ontdekken hoe hij/zij zijn/haar sociale 
weerbaarheid vergroot. Dit gebeurt in principe op blote voeten. U kunt ook uw 
gymschoenen meenemen. 

 

In verband met de praktische invulling van de avond vinden wij het prettig om vooraf te 
weten hoeveel mensen wij ongeveer kunnen verwachten.  

 U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: directeur@prsjulianaschool.nl 
 

Voor jezelf op leren komen op een vreedzame manier, dat is waar wij samen met Paxze 
voor gaan! 

 Graag tot ziens op 22 maart! – Vergeet niet aan te melden 
  
 

mailto:directeur@prsjulianaschool.nl


Lilianefonds - De actie ‘Wij trekken aan de bel’  
Op 21 maart trekken wij samen met honderden scholen in Nederland, Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika aan de bel. Zo laten we samen horen dat wij vinden dat alle kinderen in 
de wereld welkom zijn op school, óók kinderen met een handicap. Nu is dat nog niet zo 
want wereldwijd gaan negen van de tien kinderen met een handicap niet naar school. 

 

 Niet naar school 
Heel veel kinderen die bijvoorbeeld slecht kunnen lopen, blind of doof zijn, zitten thuis. 
Vaak is een school niet toegankelijk voor een rolstoel, of gewoon te ver weg. Ook zijn de 
ouders van deze kinderen vaak te arm om de school te betalen. Soms wil de school geen 
les geven aan kinderen die een handicap hebben. Of weet de juf of meester niet hoe dat 
moet. En dat terwijl het zo belangrijk is om te leren lezen en rekenen en met andere 
kinderen te kunnen spelen. Zo word je zelfstandig en kun je later voor jezelf zorgen.  

 

 Het werk van het Liliane Fonds 
Het Liliane Fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap die opgroeien in de 
armste delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld door te betalen voor een 
hulpmiddel, fysiotherapie of lesgeld voor een school- of vakopleiding. Samen met lokale 
organisaties maken ze kinderen met een handicap sterker en hun omgeving 
toegankelijker.  

 

 Laat je horen! 
Op 21 maart trekken we met alle leerlingen en hopelijk met zo veel mogelijk ouders op 
het schoolplein één minuut aan de bel. We maken zo veel mogelijk lawaai met toeters, 
pannendeksels, bellen en andere instrumenten. Wij laten ons horen voor kinderen met 
een handicap in de armste delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika! 

 

Om te zorgen dat ons geluid ook gehoord wordt na die ene minuut, vragen we ook aan 
iedereen om deze actie van het Liliane Fonds te steunen. Hoe? Door een handtekening te 
zetten onder het manifest ‘Alle kinderen welkom op school’. Zo kan iedereen laten zien 
dat hij of zij ook vindt dat alle kinderen naar school moeten kunnen, óók als ze een 
handicap hebben. En samen kunnen we zorgen dat méér kinderen als Christabel naar 
school kunnen. 
Dus vraag je ouders of verzorgers, familieleden, buren en vrienden om ook hun 
handtekening te zetten op www.welcometoschool.org. 

 
 
 
 
 
 


