
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,        nieuwsbrief 8;   10-01-2023  
Ook op deze plaats wil ik u allen een goed, gezond en gezegend nieuwjaar toewensen. Dat 
we er met elkaar voor zorgen dat onze kinderen met plezier naar school mogen gaan! 
Wij zijn weer heerlijk begonnen gisteren, we merken dat de rust na de decemberdrukte terug is 
gekeerd en de sfeer in de groepen is fijn. We hebben nu een periode van 7 weken tot aan de 
voorjaarsvakantie waarin de halfjaarlijkse toetsperiode van cito plaatsvindt in de groepen 3-8. 
Deze toetsen worden nu voor het eerst digitaal gemaakt, we zijn benieuwd of dat scheelt in 
druk voor de kinderen (en leerkrachten).  Daarna worden de rapporten gemaakt voor alle 
groepen en aansluitend vinden de oudergesprekken plaats. Ook is er nog een lang weekend 
voor de kinderen (en u) van 10-02 t/m 13-02.  
 
Het was fijn gisteren u te ontmoeten tijdens de nieuwjaars inloop. Over twee weken is er weer 
een ‘kijkje in de klas’ in de groepen 3-8. Ook dan kunt u even binnenlopen en een praatje 
maken met de leerkracht. Zo houden we samen een warm contact in het belang van de 
kinderen.  
 
 
Bijbelverhalen 
Na de verhalen rondom de geboorte van Jezus, gaan we 
weer terug naar het Oude Testament en de verhalen rondom 
koning David.  
De jonge David is gezalfd tot nieuwe koning van Israël, maar hij 
moet wachten tot het moment dat hij daadwerkelijk koning zal 
worden. De huidige koning Saul is daar niet blij mee, maar zijn 
zoon Jonathan wordt een goede vriend van David. Dat is wel 
bijzonder, aangezien hij eigenlijk de troonsopvolger zou 
worden.  
Op een dag is David aan het hof van koning Saul en hij speelt 
mooie muziek op zijn harp om de koning tot rust te brengen. 
Tot twee keer toe probeert de koning hem te doden met een 
speer, maar David weet te ontkomen. Hij weet nu dat hij zijn 
leven niet zeker is en besluit te vluchten. 
Ondanks alles blijft David vertrouwen op God dat Hij hem zal 
helpen in deze moeilijke periode. Ook al moet hij weg van huis 
en haard en zich verbergen in grotten, God is bij hem.  
Ook de muziek van David brengt hem veel troost. Zo heeft 
David vele psalmen geschreven in de tijd dat hij verborgen zat. 
En zo hebben wij nog steeds troost aan de liederen die David 
lang geleden heeft geschreven. 
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Zending  
Zoals eerder aangegeven heeft de kerstcollecte het enorme bedrag van 
€ 930,64 opgebracht! Dit komt ten goede aan het project 
‘teachers4teachers’ waar juf Jolanda en juf Ellen naartoe gaan in Kenia.  
Dat neemt niet weg dat wij gewoon doorsparen voor de zending, want 
wij onderhouden als school ook ons sponsorkind via Woord en Daad. 
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    
 

 
Lief en leed 
Gisteren is de schoonvader van juf Gea op hoge leeftijd overleden. Wij condoleren haar en 
haar man van harte met dit verlies en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen.  
Verder moet Milan (gr. 4) vandaag voor onderzoek naar het ziekenhuis. Er wordt weer een 
MRI gemaakt en het is best spannend wat de uitslag zal zijn. Wij bidden om kracht en sterkte 
voor hen. 
 
 
Afscheid en welkom 
In de kerstvakantie is Nikodem (gr. 1) verhuisd naar Nieuwland en daar gaat hij nu ook naar 
school. We wensen hem daar een goede tijd toe! 
 
Deze week zijn er 3 nieuwe gezinnen ingestroomd op onze school. 
In groep 2 zijn dat Aaron en Charlotte.  
Aaron heeft de overstap gemaakt vanuit Utrecht waar hij naar 
school ging vanwege de spraakontwikkeling. Maar het gaat nu  
zo goed met hem dat hij fijn naar onze school kan.  
Charlotte is verhuisd vanuit wijk Noord naar de Kon. Emmalaan 
en heeft daarom ook de overstap gemaakt naar onze school.  
In groep 6 komt Milou vanuit de Noachschool in Schoonrewoerd. 
Zij is al een poosje geleden verhuisd naar Leerdam en nu wordt  
de overstap gemaakt naar onze school. 
Voor alle 3 de kinderen best spannend, maar ze worden met  
open armen hier opgevangen en verwelkomd! We wensen hen  
en hun gezinnen een goede tijd op onze school toe! 
 
 
 
Op tijd op school 

Voor de kerstvakantie merkten we dat steeds meer kinderen te laat 
kwamen op school. Sommige kinderen kwamen pas rond kwart voor 9 
binnen en dat kan echt niet. 
We hebben een inloop van 10 minuten, van 8.20 - 8.30 uur.  
De school begint echt om 8.30 uur, alle kinderen moeten dan 
aanwezig zijn in het lokaal. 
 
’s Morgens kan het erg druk zijn onderweg, zeker met slecht weer.  
Wilt u hier dan rekening mee houden en wellicht 5 minuten eerder van 
huis gaan. Het is voor de groep echt vervelend als er steeds kinderen 
binnenkomen terwijl de les al aan de gang is. 

 
 
Kijkje in de klas 
Deze keer is het op woensdag 25-01 van 12.30-12.45 uur en vrijdag 27-01 van 14.30-14.45 uur. 
Dit ‘kijkje’ is alleen voor groep 3-8 aangezien ouders bij groep 1 en 2 iedere vrijdagmorgen al 
binnenlopen 
 



Muziekproject groep 4 – De Bazuin 
Zoals al vele jaren zal groep 4 weer starten met muzieklessen vanuit de 
Bazuin. Meester Bart komt dan met vele instrumenten naar school en helpt 
de kinderen op weg in het musiceren. Dit project duurt 10 weken en zal 
feestelijk worden afgesloten met een presentatie voor de ouders. 
 

 
 
Heel Juliana bakt! 
Na het grote succes van vorig jaar, willen we ook dit jaar weer deze 
heerlijke actie houden. Dit keer zal de opbrengst ook voor het project in 
Kenia zijn, dus we houden het al ergens in februari. U wordt op de hoogte 
gehouden wanneer het precies zal zijn!  
 
 
 
Verjaardagen januari 
11  Julia   groep 6  
13  Jette   groep 5  
15  Mady   groep 6  
16  Amélie  groep 5  
17  Evie   groep 2  
17  Anne   groep 5  
 

 
 
19  Danée  groep 7  
22  Daan   groep 3  
24  Rowan  groep  2  
24  Manuel  groep 6  
29  Antoni  groep 7  
30  Vera   groep 1  
31  Hannah  groep 4 

                           Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 
             

 
 
Agenda 

  
            woe 23/1 en vrij 27/1: Kijkje in de Klas groep 3-8 

vrij 10/2 en ma 13/2: lesvrije dagen voor alle leerlingen 
woensdag 15 februari: 1e rapport mee 
do 16/2 en ma 20/2: oudergesprekken 
 
maandag 27-02 t/m vrijdag 03-03: VOORJAARSVAKANTIE 
 
 

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
            Caroline van Reenen, directeur 

 
 


