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Nieuwe leerlingen
Stan Roks is na de meivakantie begonnen in de vlinderklas. Wij wensen hem heel veel
plezier op de Julianaschool!

Nieuwsbrief
Iedereen mag altijd kopij voor de nieuwsbrief aanleveren. De redactie bepaalt altijd of
het geschikt is om deze kopij in de nieuwsbrief te plaatsen en zal indien nodig de tekst
redigeren. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief, mail dat dan uiterlijk een week voor het
verschijnen van de nieuwsbrief naar m.verhulst@dewaarden.nl Vermeld als onderwerp:
kopij nieuwsbrief maand……. (bv mei, juni).

Schoolreis de feiten nog even op een rijtje
Groep 1 en 2 speelboerderij de Scherpenberg
• Donderdag 16 mei
• Vertrek om 08.45 uur
• Terug om 15.00 uur
• Geen spulletjes/eten/drinken meenemen en makkelijke kleren en schoenen aan.
Groep 3 en 4 DippieDoe
• Vrijdag 17 mei
• Vertrek om 8.45 uur
• Terug om 17.00 uur
• Graag om 8.30 uur aanwezig, zodat we op tijd de bus in kunnen.

Groep 5 t/m 7
• Vrijdag 17 mei
• Vertrek om 8.45 uur
• Terug om 17.00 uur
• Graag om 8.30 uur aanwezig,
zodat we op tijd de bus in
kunnen.
Groep 2 en groep 8 zijn op vrijdag 17
mei vrij.
We hopen op mooi weer en gaan er gezellige dagen van maken

Avond vierdaagse
Woensdag 8 mei hebben alle oudsten van het gezin een inschrijfformulier voor de
avondvierdaagse meegekregen. Omdat niet alleen de oudsten dit formulier moeten
invullen en inleveren bij hun eigen juf of meester, maar álle kinderen, krijgen de kinderen
op donderdag 9 mei alsnog allemaal een brief mee. Het zou natuurlijk super zijn als er
enorm veel kinderen gezellig meelopen! Team Juliana wenst iedereen een gezellige,
sportieve avond vierdaagse!

Typediploma
Denkt u deze week nog aan het inleveren van het
formulier van The House of Typing?
U kunt dat ook rechtstreeks digitaal aanmelden bij dit
bedrijf. Op het formulier staat hoe u dat moet doen.
Vorig jaar hebben al een aantal kinderen deze speelse
cursus Typeworld gevolgd met een fantastisch en snel
resultaat. Het steeds meer werken met toetsenborden
in het onderwijs, maakt dat we mee willen denken
over hoe we kinderen een goede typhouding en toetsenbordvaardigheid kunnen
aanleren. The House of Typing biedt kinderen een persoonlijke leraar, een erkend

diploma en geeft alle kinderen die op een De Waarden school zitten een fikse korting.
Vanzelfsprekend is het aanmelden voor deze cursus geheel vrijblijvend.

Juffendag groep 1 en 2
Woensdag 22 mei vieren de juffen van groep 1 en 2 hun
verjaardagen. We gaan die dag naar het aardbeienterras om
allerlei leuke activiteiten te doen. De juffen zijn jarig, dus wij
trakteren. De kinderen hoeven die dag geen eten of drinken
mee te nemen naar school. We kijken uit naar een feestelijke
ochtend!

Vindt uw kind lezen moeilijk? Laten we het dan vooral leuk maken!

Kinderen die lezen moeilijk vinden
Veel leeskilometers maken is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige kinderen
hebben last van een leesprobleem, zoals bijvoorbeeld dyslexie.
Juist voor deze kinderen is het belangrijk om veel te oefenen, gelukkig zijn er
tegenwoordig veel materialen en manieren om dit op een leuke manier te doen.
Wist u bijvoorbeeld dat er speciale websites zijn met boekentips voor kinderen die lezen
moeilijk vinden? Of dat er ook alternatieven zijn voor het lezen van een boek, zoals de
Luisterbieb(app) of Passend Lezen?
Hieronder vindt u een aantal websites die kunnen helpen bij het zoeken naar geschikte
materialen om uw kind verder te helpen:
www.makkelijklezen.nl
www.makkelijklezenplein.nl
www.superboek.nl
www.yoleo.nl

Bij de bibliotheek is momenteel een pilot bezig met
het voorlezen aan een speciaal getrainde
voorleeshond. Kinderen met leesproblemen komen
acht weken aan de hond voorlezen en hebben zo
een positieve ervaring met (voor)lezen opgedaan,
dit helpt hen om meer leesplezier te ervaren.
Misschien vindt uw kind het ook leuk om eens voor
te lezen aan een huisdier? Marion Pauw heeft een
aantal leuke boekjes geschreven die hier heel
geschikt voor zijn; “Woefie” en “Vikki”, ‘leesvoer’
voor resp. de hond en de poes! Maar gewoon de
Donald Duck mag natuurlijk ook..:-)
Ook bent u altijd welkom in de bibliotheek, waar kinderen tot 18 jaar gratis mogen lenen.
Op de jeugdafdeling is een speciaal Makkelijk Lezen Plein. Kinderen met dyslexie mogen
op vertoon van een dyslexieverklaring boeken langer lenen, zodat zij in hun eigen tempo
kunnen genieten van de meest actuele en veelgelezen titels.
Als u behoefte heeft aan een meer op maat-advies kunt u ook terecht bij de
leesconsulent van de school.
Leesplezier voor elk kind….daar gaan we voor!

PBS
VERTEL HET ZAADJE NIET
Dat het een bloem moet worden
Dat het hard moet werken
Goed moet luisteren
En zich voorbeeldig moet gedragen
Zich moet haasten voordat
De andere bloemen te hoog zijn en,
Boven hem uittorende,
Hem de zon ontnemen
Maak het zaadje niet klein
Door te zeggen dat het maar een zaadje is

Terwijl er een wereld aan bloemen in hem leeft
Vertel het zaadje niet hoeveel het moet drinken
Hoeveel het moet zonnen
Hoeveel het moet groeien
Wat het moet worden
Vertel niet
Dat breken niet de bedoeling is
Dat hij heelhuids aan moet komen
En vraag je dan niet af
Of hij wel de goede kant op gaat
En hoe hij dat zo zeker weet dan
Vraag het zaadje niet
Wat zijn plan is
Welke kleur zijn bloem word
En hoe hij daar gaat komen
Zo hoog
En waar hij denkt
die kleur vandaan te halen
Uit die gele zon? Of de bruine grond?
Vertel het zaadje niet dat hij pech heeft
Verkeerde ouders of
Verkeerde grond
Te weinig regen
Of te veel zon
Vertel het plantje niet dat het niet goed groeit
Te krom te langzaam te raar
Dat de blaadjes er gek uitzien
Of te veel aan een kant staan
Dat hij gek danst
Of geen kans heeft
Slechts om vertrapt te worden
Opgegeten
Opgegeven
En vertel hem uiteindelijk niet
Dat de bloem de verkeerde kleur heeft

Omdat de bloemen om hem heen anders kleuren
Of dat hij verkeerd ruikt
Niet zoet genoeg is of te veel op een ander lijkt
Dat geen vlinder of bij naar hem omkijkt
Vertel het zaadje slechts
Hoe mooi het is
Hoe eigen
Hoe echt
Vertel het zaadje
Dat hij uniek is
Er nooit eentje was zoals hij
En dat dat nou juist zo prachtig is
Dat we zo benieuwd zijn naar
Hoe je groeien zal
En wat je brengen zal en
Dat de aarde je draagt
De zon naar je lacht
En het water je voedt
Dat we blij zijn dat je er bent
Op precies de goede plek
Met precies de goede manier van
zijn
Dat de wei nog net wat mooier is
En dat je daar samen zal staan
Met al die anderen
Die net zo prachtig uniek zijn als jij
En precies dat maakt het goed
Zachtjes regent het
Op de grond
En er is geen haast
Je voelt vanzelf
Wanneer je breekt en open gaat en
Onthoud
Dat wat je bent nooit vergaat
Hoe je ook groeit of breekt of bloeit
Wees Welkom
~Esther van Nieukerke~

Agenda
12 mei
16 mei
17 mei
21 t/m 24
mei
22 mei
23 mei
24 mei
27 t/m 29
mei
27 mei
30 mei
31 mei

Moederdag
Schoolreis groep 1-2
Schoolreis groep 3-7 groep 2 en groep 8 vrij
Avondvierdaagse
Juffendag groep 1-2
Speelgoedmiddag groep 1-2, Juf Reeders jarig
Juf Marlon jarig
Studiedagen, kinderen vrij
Juf Kitty jarig
Hemelvaartsdag
Vrij

