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Beste ouders, 
Onlangs zijn we een studiemiddag begonnen met dit gedicht. We delen het graag met u. 

Goed onderwijs 
 

Goed onderwijs zit niet in protocollen 
Procedures, regelementen en verslagen. 

Op alle dagen noteren 
Wat ze leren, 

Volgen en daarvan de gevolgen 
Administreren. 

 
Goed onderwijs zit niet in afvinklijstjes. 

Mensen achter in de klas 
Die noteren hoe jij was 

Hoe jij het deed. 
Alsof je dat niet weet. 

 
Onderwijs is: 

Het volgen van je hart. 
Op alle dagen 

Luisteren naar vragen 
Gesteld vanuit de ziel 
Van ieder kind apart. 

 
Onderwijs is eerst de mens 

En dan het instrument. 
Eerst het kind 

Dan wat de toets ervan vindt. 
 

Het is in het onbenoembare contact 
Waar iets wezenlijks gaat groeien, 

In die bijzondere ontmoeting, 
Daar is het, dat een kind kan groeien. 

 

 



 
 

1. Van de ouderraad 
Graag uw aandacht voor de ouderbijdrage. Graag €45 overmaken op 
NL45RABO0306025418 St Beheer ouderfonds Prinses Julianaschool. 

 
2. Duurzaamheid en Vignet ‘Gezonde school’ 

 
Sinds begin september staan er 2 grote kartonnen dozen  van Wecycle in de hal. Daarin 
verzamelen kleine kapotte huishoudelijke apparaten, zodat ze kunnen worden gerecycled. Er 
wordt er al druk ingezameld, misschien moet er nog wel een doos bijkomen! Als beloning 
kunnen de kinderen (eenmalig) bij juf Jeannette een bouwpakket voor een pennenbakje 
ophalen. Bij het inleveren van meer dan 75 apparaten bij Wecyle ontvangt de school een 
beloning in de vorm van een boekenpakket of een digitale camera. Het inzamelen kan nog 
tot 17 november! 
 

 
Al enige tijd zijn we bezig om het vignet Gezonde school te behalen en we zijn er trots op dat 
is gelukt! Maar wat is een gezonde school en wat hebben we hiervoor moeten doen om het 
vignet te halen? 
Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit 
doen zij aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers.  
De Gezonde School-pijlers 

1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. 
Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren. 

2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de 
fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ 
schoolplein , een watertappunt en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School. 

3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal 
emotionele ontwikkeling. 

4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd 
in het schoolbeleid.  

Criteria om het vignet te behalen zijn: 

1.Gezondheidseducatie                                                                                                                                                 
Elk schooljaar wordt er binnen het lesaanbod aandacht besteed aan het thema voeding.                                                                                                                                                      
De Prinses  Juliana school maakt gebruik van het lesprogramma Smaaklessen. Het doel van 
Smaaklessen is kinderen door middel van ervaringsleren te interesseren in smaak, voedsel, 
voedselproductie, voeding en gezondheid, en voedselbereiding zodat zij later een bewuste 
en duurzame keuze kunnen maken.    

https://www.gezondeschool.nl/interventies/po/1400819?schooltype=po


2. Fysieke en sociale omgeving                                                                                           
Communicatie voedingsbeleid: De school informeert ouders/verzorgers over het 
voedingsbeleid en zorgt ervoor dat het beleid via de website en/of de schoolgids of op 
andere wijze altijd gemakkelijk is in te kijken. 

Watertap: Leerlingen en personeel kunnen eenvoudig zelf water tappen  bij een hygiënisch 
watertappunt. Dit mag een gewone kraan zijn, maar deze moet buiten de toiletruimte zijn in 
verband met hygiëne. De kraan moet voor de kinderen toegankelijk zijn.                                                                
3. Signaleren                                                                                                                                     De 
school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over 
voeding, gewicht én gebit. De Jeugdgezondheidszorg voor het periodiek 
gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7 en de schooltandarts zijn hier de bekendste 
voorbeelden van.                                                                                                                                                              
4. Beleid                                                                                                                                           De 
school voert een actief beleid rond gezonde voeding. Dit houdt in dat er in een document 
zoals het voedingsbeleid of in de schoolgids beschreven is welk beleid de school hanteert om 
een gezonde pauzehap, gezonde lunch, gezond drinken en gezonde traktaties te garanderen 

Dit alles hebben we samen ontwikkeld met de Gezonde School-adviseur van de GGD  Noord- 
en Oost Gelderland: Jeroen Noordzij. 

 De feestelijke onthulling van het vignet zal plaats vinden op woensdag 25 oktober om 
11.45. U bent van harte uitgenodigd om dit bij te wonen! 

 

 
 
Van november 2017 t/m april 2018 doet onze school weer mee met het EU schoolfruit.                                                      
U ontvangt hier op een later tijdstio meer infomatie over. 
 

 
3. Persoonlijk 
Van 23 oktober tot en met 1 november ben ik op studiereis naar Zuid-Afrika. Op 
maandag en dinsdag zal juf Margreet voor mij waarnemen en op de rest van de dagen juf 
Jeannette. De ‘Ouderenlunch’ schuiven we op naar 8 november en op de dankdag ben ik 
helaas afwezig. 
Tijdens de studiereis naar Kaapstad bezoeken we verschillende scholen en ontmoeten 
we leraren en schoolleiders met verschillende achtergronden. Hoe bereiden ze kinderen 
voor op de Zuid-Afrikaanse samenleving? Wat is de rol en de betekenis van ouders op 
deze scholen? Zijn onder andere vragen waar ik me bezig ga houden. We hopen er 
verrijkt en geïnspireerd vandaan te komen. 

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning
http://www.euschoolfruit.nl/


Voor mij is het best spannend. Nog nooit sinds mijn diensttijd zolang van huis geweest en 
dan ook nog naar zo’n ver land. In de volgende nieuwsbrief hoop ik er verslag van te 
kunnen doen. 

 
4. Pilot digitaal toetsen 
PCBO Apeldoorn is bezig met de uitrol van een nieuw ICT- plan dat geschikt voor de 
komende jaren. Eén van de onderdelen daarvan is het gebruik van methode gebonden 
software. Op dit moment betalen we geld voor licenties. Best veel en we gebruiken niet 
alles en niet alles constant.  
We gaan in een pilot kijken wat er gebeurt als we per gebruiker gaan betalen. 3 scholen 
van PCBO doen daaraan mee. Na de herfstvakantie zullen er 30 chromebooks de school 
binnen komen. Groep 5-8 gaan daar de methodetoetsen van rekenen op maken en we 
gaan ze inzetten bij onze wereldoriëntatiemethode ‘Blink’. De digitalisering van de toets 
moet ons werk besparen in het nakijken en de analyse van de scores. We zijn benieuwd. 

 
5. Doppen 
We hebben met elkaar in een jaar tijd 11 grote vuilniszakken met plastic doppen weten in te 

zamelen. Daar zijn de mensen van de KNGF heel erg blij mee!! En we gaan door!  

Bedankt allemaal! 

 

6. Schooltuin en schoolplein 
In de tuin zijn we bezig met het winter klaarmaken. We laten op advies van juf Marieke veel 
staan. Dan hebben insecten een plek om te overwinteren. 
Op het plein hebben we bielsen rondom de schommels en het sprinkussen gelegd. Het zand 
blijft zo op z’n plek. 
28 oktober gaan we verder. Dan zit ondergetekende in Zuid-Afrika…. En dat gaat dan vast 
goed. 
 
 

7. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 41: Thema “Horen wij nog bij elkaar.” Genesis 31:25-35, 43-54 en Genesis 32:1-22 
Week 42/43: Thema “Ik ben veranderd?” Genesis 32:23-33, Genesis 33:1-11, Genesis 35:6-18 
Week 44: Thema “In je dromen” Genesis 37:1-36 en Genesis 39:1-6 
 

8. Nieuwe kind 
Amy Mc Mahon wordt 21 oktober 4 jaar. Op woensdag is ze al vaak wezen wennen en het 
gaat prima! Na de herfstvakantie zal ze echt starten. Welkom familie Mc Mahon en een fijne 
tijd op onze school gewenst!! 
 

9. Jarigen in oktober 
07 oktober Ymke Vonder   (gr 7) 
09 oktober Jordi Morren   (gr 2) 
16 oktober Stefan van Neck  (gr 2) 
21 oktober Amy Mc Mahon  (gr 1) 
24 oktober Jurrien Buitenhuis  (gr 4) 
27 oktober Luka Hoeve   (gr 2) 



27 oktober  Demi Muller   (gr 3) 
28 oktober Lotte Coulier   (gr 8) 
 

10. Agenda 
 

09-10 Groep 1/2 vrij 

10-10 Dag van de Duurzaamheid 
Meester Martin afwezig 

11-10 Open dag 
Inloopspreekuur GGD 8.15-9.30  

13-10 Einde Kinderboekenweek 

16-10 Herfstvakantie 

23-10 Luizencontrole 

27-10 Nieuwsbrief groepen 

30-10 Groep 1/2  vrij 

01-10 Dankdag 

03-10 Nieuwsbrief 3 

 
 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 
 


