
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders en verzorgers,      nieuwsbrief 5;   18-11-2022  

Deze week hebben we prachtige podiumvoorstellingen 
gehad! Wat was het druk en wat was het leuk! Alle kinderen 
stonden te stralen om samen iets op te voeren voor de hele 
school. Het was best wel spannend voor veel kinderen, maar 
ze hebben het wel gedaan! In de fotoalbums bij 
verschillende groepen kunt u nog eens terugkijken. 
 
Vanaf volgende week gaan we ook alvast oefenen voor het 
kerstfeest, ook al duurt dat nog 5 weken. We hopen met alle 
kinderen en hun ouders in de Pauluskerk te kunnen genieten 
van dit Kerstfeest. Deze viering zal ook live worden 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl en dan zoeken 
naar Pauluskerk Leerdam. Dat is fijn voor alle grootouders en 
andere belangstellenden. 

 
Zoals gezegd nog 5 weken te gaan tot aan de Kerstvakantie. In deze weken is er nog een keer 
‘kijkje in de klas’, de pleinverkeerslessen voor de groepen 1-7 en natuurlijk het Sinterklaasfeest 
op maandag 5 december. In de agenda vindt u alle data en tijden op een rijtje. 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 
 
Bijbelverhalen 
Na de lange reis door de woestijn, is het volk Israël aangekomen in het beloofde land Kanaän. 
Jericho hebben ze ingenomen en daarna is het volk verspreid over het land.  
Een poos is het goed gegaan, maar na verloop van tijd vergat het 
volk de Here God en ging het hun eigen gang. Ze trouwden met 
mensen van dat land en namen ook hun gewoontes en afgoden 
over. Zo gebeurde het dat ze God de rug toe keerden. Daarom 
stuurde God vijandige volken op hen af die het volk gingen 
onderdrukken.  
Toen de nood zo hoog was ging het volk eindelijk weer roepen en 
bidden tot God. En Hij hoorde hen! Hij zorgde ervoor dat Gideon het 
volk kon bevrijden van hun vijanden en dat ze weer wisten dat God 
de Enige ware God is. We zien daarin de oneindige trouw van God, 
Hij wil niets liever dan dat ieder naar Hem terugkeert en Hem erkent 
als God. Hij laat nooit los wat Zijn hand is begonnen, ook nu niet!  
 
  
Zending – actuele stand € 600,92    doet U ook mee? 
Iedere dinsdag kan uw kind geld meenemen voor de zending. Van harte aanbevolen! 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    

School voor
plezier, talent 
en kwaliteit!

www.cbsjuliana.nl



Verkeerslessen 
Op maandag 28-11 en dinsdag 29-11 krijgen de groepen 
1 t/m 7 verkeerslessen op het schoolplein. We merken dat 
veel kinderen het niet (meer) gewend zijn te fietsen in het 
verkeer. Vandaar onze aanbeveling om regelmatig met 
uw kind op de fiets te gaan en hen zo te laten wennen 
aan het verkeer. 
Maandag 28-11: groep 3, 4, 6 en 7 
Dinsdag 29-11: groep 1, 2 en 5 
 
Alle kinderen van groep 3-7 moeten op die dag op de 
fiets naar school komen. 

 
 
 
Vacature 
Al langere tijd hebben we een vacature voor een leerkracht 
in de bovenbouw.  
Het is goed deze breed te delen in uw eigen netwerk. Hier is 
nogmaals de link om deze te delen. 
 

                       ZEG HET VOORT!! 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996857074018050048                                                                                                               
            

 
 
Sinterklaas viering 
Op maandag 5 december zal de Sint met enkele (roetveeg) Pieten de 
school een bezoekje brengen. Hij zal in de hal groep 1 t/m 4 ontmoeten en 
daar een leuk programma krijgen. In de groepen 5 t/m 8 zijn deze week de 
lootjes getrokken.  
Meer informatie ontvangt u van de eigen leerkracht. 
 

 
Studiedag  
Aanstaande maandag 21 november zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag. Wij zullen 
dan als team de laatste training krijgen voor DPL, Doordacht Passend Lesmodel. De focus ligt 
dan met name op ‘het eind van een les’. Waar we eerst met name bezig waren rondom de 
doelen van de les, de instructie en de ik-wij-jullie-jij fase, gaan we nu echt het laatste deel 
doen. 
We merken dat deze methode ons verder helpt om nog beter zicht te hebben en te houden 
op het doel van onze lessen en wat ieder kind nodig heeft. 
 
 
Kijkje in de klas 
Pas hadden we ‘Juliana in Bedrijf’. Maar volgende week kunt u na schooltijd weer even 
binnenlopen om te kijken in de klassen en het werk van de kinderen te bewonderen. Deze 
keer is het op dinsdag 22-11 en donderdag 24-11. Dit ‘kijkje’ is alleen voor groep 3-8 
aangezien ouders bij groep 1 en 2 iedere vrijdagmorgen al binnenlopen. 
 
 
Ouderavond Media Opvoeding 
Dinsdag 29 november om 19.15 uur is er een interessante ouderavond voor 
de ouders van groep 5 t/m 8. Het onderwerp is ‘media opvoeding’ en wordt 
gepresenteerd door stichting ‘Chris’. Er zijn al flink wat aanmeldingen, de 
sluiting voor het inschrijven is op vrijdag 25-11. Welkom!!  



Actie Schoenendoos 
Wel 75 versierde schoenendozen zijn de afgelopen dagen ingeleverd en die staan nu nog 
even te pronken in de hal. Vanmiddag worden ze weggebracht naar een verzamelpunt en 
later worden ze per boot of vliegtuig naar landen gebracht waar deze dozen heel welkom 
zijn. Dat kunnen kinderen zijn in vluchtelingen kampen of kinderen in armoede. 
Bedankt voor uw bijdrage hierin, zeer gewaardeerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batterijen Battle 
Een andere zeer geslaagde actie is de batterijen battle. In de gangen 
staan 5 grote tonnen en die waren heel snel vol. Ik heb me laten 
vertellen dat in één ton ongeveer 60 kilo gaat, dus reken maar uit. 
Volgende week worden de tonnen geleegd en kunnen we verder 
vullen. In de tussentijd bewaren we de batterijen in kratten. Deze actie 
loopt tot volgende week vrijdag 25-11. Het zou toch fantastisch zijn als 
wij zouden winnen en de show van Victor Mids op school krijgen! 
 
Verjaardagen november 
20  Gideon  groep 8  
23  Wessel  groep 8  
28  Lev   groep 3 
 
Verjaardagen december 
  2  Liz   groep 3  
  2  Alicia   groep 7  
  2  Winston  groep 3  
  2  Jaïra   groep 8  

  8  Boaz   groep 2  
12  Max   groep 6  
12  Julia   groep 7  
16  Milan   groep 4  
16  Fenna  groep 3  
20  Rosalie  groep 4  
22  Ayden  groep 5  
26  Simon   groep 3  
29  Thimo   groep 2  
31  Willem  groep 2

                                  Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
            Agenda  

maandag 21 november: Studiedag – alle leerlingen vrij 
di 22/11 en do 24/11: Kijkje in de klas gr.3-8      14.30 – 14.45 uur 
ma 28/11 en di 29/11: verkeerslessen op het plein gr.1-8 
maandag 5 december: Sinterklaasfeest 12.00 uur alle leerlingen vrij 
woensdag 21 december: Kerstfeest in Pauluskerk 19.00 uur 
vrijdag 23 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrijdag 
 
maandag 26-12 t/m vrijdag 06-01: KERSTVAKANTIE 

                                                      
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 

            Caroline van Reenen, directeur 


