
Teksten op rij, voor Nieuwsflits 9 

6 maart: Luizendag 
 
Op 6 maart was het Luizendag. In 2010 heeft het landelijk steunpunt Hoofdluis deze dag bedacht. 
Met het idee: als iedereen op één dag waar nodig hoofdluis behandelt, dan zijn we er met z’n 
allen in een keer vanaf! 
 
Op school boffen wij met een aantal Luizenmoeders. Na elke vakantie pluizen zij de haren van de 
kinderen door op zoek naar luizen en neten. Als deze gevonden worden, worden de ouders van de 
betreffende kinderen ingelicht zodat deze na schooltijd aan de slag kunnen met kammen en 
wassen om te voorkomen dat de neten luizen worden en/of dat de luizen zich vermenigvuldigen. 
Want hoofdluis op je hoofd is voor niemand prettig! 
 
Wij zijn dan ook heel blij met de hulp van deze moeders. Om deze reden hebben we hen op de 
Luizendag gehuldigd!  
 

 
 
Ouders die denken: ’ Leuk! Dat wil ik ook wel 6 keer per jaar doen’ zijn van harte welkom om aan 
te sluiten. De ‘Luizenmoeder club’ staat open voor nieuwe ‘leden’!. 
 
 

 
Leerlingen geven onze school gemiddeld een 8,8 en daar zijn wij trots op! 
 



 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we aan de leerlingen van de groepen 6 -7 en 8 gevraagd om 
een tevredenheid enquête in te vullen. We gebruiken hiervoor een landelijke enquête die ons 
aangeboden wordt door het ministerie van onderwijs via Scholen op de kaart.  
 
Verdeeld over de vragen hebben de kinderen als volgt gescoord: 
 

 
 
Kijkend naar het oordeel kunnen wij als team niet anders dan super trots zijn. Kinderen zijn 
tevreden over wat ze leren, hoe de stof uitgelegd wordt en hoe de leerkracht aangeeft wat er 
goed of fout gaat.  
Maar misschien nog belangrijker: de juf helpt goed als dit nodig is… hier scoren de leerkrachten 
een 9,4!!!! Hoe veilig is dat?  
 



Op de website waar de kinderen de enquete ingevuld hebben en waar de score gepubliceerd 
staat, vinden ouders nog veel meer informatie over de school. Het is dus de moeite waard om 
even door te klikken! :  
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/24040/1100/Openbare-Basisschool-Koningin-
Juliana-School/Leerlingtevredenheid 
 
(Natuurlijk hebben wij ons ‘succes’ ook gevierd. Samen hebben we lekker een stuk taart gegeten)  

OR zoekt een nieuw lid.  
 
De OuderRaad (OR) van onze school is op zoek naar een nieuw lid.  
De OR komt een paar keer per schooljaar bij elkaar voor een vergadering. Daarnaast zitten de 
leden in een voorbereidingsgroepje van feesten die er op school gevierd worden. En de OR leden 
zijn als dit voor hen mogelijk is op de feesten aanwezig om te helpen op school.  
Het is een taak voor ouders die van een boel gezelligheid houden en betrokken willen zijn bij 
school.  
 
Mensen die graag lid willen worden van de OR kunnen dit aangeven bij de leerkracht van hun 
kind. Bij voorkeur door op een papiertje naam en telefoonnummer te noteren.  De leerkracht zal 
de aanmelding doorgeven aan de OR.  
 
De huidige voorzitter van de OR: Sander Schouwen, heeft aangegeven te stoppen met zijn 
voorzitterschap aan het einde van dit schooljaar. Sander heeft zich veel ingezet voor de OR, het is 
dan ook erg jammer dat hij zijn taak neerlegt. Maar een taak als voorzitter vraagt de nodige tijd en 
energie investering, dus zijn keuze om te stoppen is begrijpelijk.  
Binnen de OR wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter voor volgend schooljaar. Mocht geen OR 
lid deze taak ambiëren, dan wordt er gezocht aan een ouder buiten de OR die voorzitter van de 
OR wil worden.  

Verslag van de Leerlingenraad 

Leerlingenraadnieuws 
Parkeerwacht 
De vorige keer hadden we het over de parkeerwacht. De leerlingenraad vindt 
het gevaarlijk dat veel auto’s verkeerd parkeren. Ze willen er graag wat aan 
doen. Kinderen uit groep 8 hebben zich aangemeld, om een paar dagen in de 
week eerder naar school te komen en een beetje op te letten wat ouders 
doen in de ochtend daar mogen ze wat van zeggen. Dat gaat gebeuren na de 
vakantie. Dan worden er afspraken gemaakt wie wanneer komt en wat ze 
wel en niet kunnen doen.  

Schoolreis 
Groep 8 wou graag naar de Efteling omdat het hun laatste jaar is. Dat kan 
niet gebeuren want anders zouden alle laatstejaarders naar de Efteling willen 
en dat is ook niet leuk, dus de leerlingenraad heeft in de klas besproken waar 
zij naar toe wouden. Het liefst wouden we iets anders horen dan Drievliet, 
Duinrel of de Efteling. Alle klassen laten aan juf Godelieve weten wat ze het 
liefste willen. Daar gaat ze (als het kan) dit jaar rekening mee houden.  



Clubbord 
Kinderen doen tijdens het buitenspelen beyblade. Ze nemen dan bakken 
mee waar ze het in kunnen doen want het zijn een soort van tolletjes. Ze 
houden toernooien en ze willen dat meer kinderen mee doen omdat het 
altijd erg gezellig is. Daarom hebben ze een clubbord als je in de bovenbouw 
zit kan je je er je naam in doen. Iedereen mag meedoen. Kinderen kunnen 
ook een andere eigen club oprichten. Die kan dan ook op het clubbord gezet 
worden . 

Trampoline 
Een paar kinderen wouden op de trampoline van Yes!. Daar hadden we over 
gediscuteerd een paar kinderen wouden het niet omdat ze vonden dat zij 
ook eigen speeltoestellen mochten hebben maar toen zeiden zij weer van ja 
maar de YES gaat ook altijd op ons schoolplein. Toen hadden we gepraat 
over hoe dat dan kon. We zouden dan kunnen doen dat er per tweetal 
gingen, maar dat kon ook weer niet dus we vonden het uiteindelijk toch geen 
goed idee 

Gemaakt door Ava en Joachim gr.7 
 
 

Parkeren buiten de vakken… 
 
Voor de voorjaarsvakantie kreeg school een aantal mails van een vader die zijn buik vol heeft van 
ouders die hun auto voor en na schooltijd buiten de parkeervakken neerzetten.  
Bij de ingang van de straat staat een verkeersbord dat duidelijk maakt dat parkeren buiten de 
vakken niet toegestaan is. Helaas zijn er behoorlijk wat ouders die zich niet aan deze regel 
houden. Auto’s blokkeren hierdoor gedeeltelijk de smalle weg die voornamelijk een fietsstraat is. 
Om zo het fietsen naar school veilig mogelijk te maken voor kinderen en hun ouders.  
Daarbij zijn er ook ouders die hun auto gedeeltelijk op de stoep zetten. Hierdoor blokkeren ze 
gedeeltelijk de stoep waarover kinderen en ouders naar school toe komen. Het veroorzaakt 
gevaarlijke situaties. Heel begrijpelijk dat de vader boos is.  
 
De mails zijn doorgestuurd naar de politie met het verzoek om de komende periode weer eens te 
handhaven. Op verzoek van de boze vader onderstaand de foto’s, maar een beetje aangepast, om 
duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met het verkeersbord en de gevaarlijke situaties.  
 
Maar vooral tot slot een dringend verzoek: beste ouders, kom lopend of fietsend naar school. 
Is dit niet mogelijk, parkeer dan in de vakken. Zijn deze vol? Een stukje verder in de straat zijn 
parkeergelegenheden genoeg. Het is echt niet nodig om verkeersregels te overtreden of 
verkeerssituaties onveilig te maken.  



 
Week van het openbaar onderwijs: 18 – 22 maart 
 
Onze school is een openbare school.  
Dit betekent dat op onze school de volgende openbaar onderwijs kernwaarden van kracht zijn: 
 
Kernwaarden openbaar onderwijs 

De openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit 'algemeen toegankelijk'. De 

openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Op de openbare 

school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school 

geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, 

personeelsleden en de omgeving van de school. De leerkrachten spelen daarbij natuurlijk een 

belangrijke rol. 

Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét 

onderwijs van deze tijd. 

Ieder kind is welkom 

Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij 

toelating.  

Wederzijds respect 

Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit 

aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren. 

Waarden en normen 

Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving 

gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden. 



School en de samenleving 

De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten 

en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving. 

Levensbeschouwing en godsdienst 

De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze 

onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.  

Iedereen benoembaar 

Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, 

politieke opvatting of afkomst. 

Elk jaar ‘vieren’ we dat we openbare school zijn. Dit doen we tijdens een openbare onderwijs 

week.  

Dit schooljaar is deze week van 18 tot 22 maart 

Dit jaar vieren we met het thema:  
Openbaar onderwijs heeft karakter! 
 

Er zullen in de klassen verschillende activiteiten gedaan worden in het kader van dit thema.  

Op donderdag 21 maart vieren we samen een Kunst en cultuurdag. Aan het einde van deze dag 

zijn ouders welkom om te komen kijken naar een presentatie door de kinderen. Ouders zijn van 

13- 14 uur welkom in Sporthal den Dam (voorstelling is van 13.20-14.00 uur) Denkt u eraan dat 

de schoenen uit moeten in de Sporthal? 

Na de voorstelling schenken we koffie en thee in de hal van het RaJuBiBoS zodat u niet naar huis 

hoeft te hollen van 14-14.45 uur maar gezellig even samen kunt bijkletsen als u dit wilt. 

Komt u ook??? 

Kom in de klas dag 
 
Op woensdag 20 maart is het weer zover. Dan organiseren wij onze jaarlijkse Kom in de klas dag.  
 
Deze dag is beter bekend als Opa en Oma ochtend.  
De bedoeling van de Kom in de klasdag is nl dat opa’s en oma’s op bezoek komen in de klas van 
hun kleinkind. Omdat niet alle kinderen een opa of oma hebben die kan komen kijken, is de dag 
omgedoopt naar Kom in de klasdag.  
 



Op deze dag zijn opa’s en oma’s welkom, maar… als er geen opa of oma kan komen, is ook een 
oom of tante of een goede vriend of vriendin van het gezin welkom.  
De kinderen kunnen dus een dierbare uitnodigen.  
Daar horen op de Kom in de klasdag ouders helaas niet bij….  
Het is echt een dag voor andere dierbaren dan ouders.  
 
We krijgen elk jaar heel veel enthousiaste berichten over de Kom in de klasdag, dus we hebben er 
ook dit jaar weer heel veel zin in! 
 
Een uitgebreide uitnodiging gemaakt door de kinderen volgt nog. 

 


