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Op het moment dat ik dit schrijf is groep 4 heerlijk aan het buitensporten met meester Nick.
Zolang we in onze ‘bubbel’ moeten blijven als groep, zullen de gymlessen op het plein
gegeven worden. Voor de kinderen betekent een half uur heerlijk sporten en spelen met
veel verschillende activiteiten. Wij zijn als school erg blij met de deskundige leiding van
gymdocent Nick en de kinderen zijn allemaal weg van hem!
Vooralsnog blijven wij dus op school zoveel mogelijk per groep in de eigen ‘bubbel’. Er zijn
aparte ingangen, tijdens de pauzes spelen de kinderen niet door elkaar en dat loopt
eigenlijk allemaal heel soepel. We werken hard in de groepen maar we hebben ook veel
plezier met elkaar. Het afnemen van de toetsen vordert gestaag en het is mooi om te zien
hoe de kinderen gegroeid zijn in de afgelopen periode, ook al hebben we een aantal
maanden thuisonderwijs gehad. De resultaten worden eind maart met u gedeeld en daarna
besproken tijdens de 10-minutengesprekken. Deze zullen online plaatsvinden en dat werkt
prima. Groep 8 heeft op deze manier de adviesgesprekken gehad en dat was goed
verlopen. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging met een link. In de loop van volgende week kunt
u wel vast een dag en tijd reserveren voor uw kind(-eren).

Zending - actuele stand € 936,20

We merken dat er nog slechts door enkele kinderen iets meegenomen wordt voor de
zending. Dat kan uiteraard verschillende redenen hebben, maar feit is wel dat de opbrengst
erg terugloopt. U kunt uiteraard altijd geld overgemaken voor de zending. Daar zijn we erg
blij en dankbaar voor! De zorg voor onze sponsorkinderen in Zuid Amerika gaat gewoon
door. Doet u ook mee? CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Bijbelverhalen

In de 40-dagentijd voor Pasen vertellen we de verhalen
over de weg van Jezus naar het kruis. Vlak voordat Jezus
gevangen werd genomen, heeft Hij een maaltijd gehouden
met Zijn 12 discipelen. Van te voren was alles al klaargezet
en ’s avonds liggen ze met elkaar aan tafel. Jezus vertelt
hen dat zij deze maaltijd regelmatig moeten houden met
elkaar en dan denken aan Hem. Jezus zegt dan tegen hen:
‘Neem dit brood en eet ervan en denk dan aan Mijn
lichaam dat gebroken wordt voor jullie. En geef deze beker
door en drink eruit. Denk dan aan mijn bloed, aan mijn
sterven voor jullie’. Aan tafel zit onder andere Judas die Hem straks zal verraden en Petrus die
straks zal ontkennen dat hij Jezus kent. Jezus weet daarvan en toch wil Hij ook met hen de
maaltijd houden. En daarmee laat Hij zien dat er altijd hoop is voor ieder die in Hem gelooft.
Tot het laatst toe blijft de mogelijkheid om je tot Hem te keren en Zijn weg te volgen.

Paasviering
Op donderdag 1 april hopen we in iedere groep een Paasviering
te houden. Dit zijn we altijd al gewend om te doen en kan ook
gewoon doorgaan. De Ouderraad zal volgens de richtlijnen van
het protocol zorgen voor allerlei heerlijkheden tijdens de
Paaslunch. Meer informatie hierover volgt nog.

Citotoetsen – waarom en waartoe

Wij willen graag alle kinderen goed in beeld houden. Juist nu is de waarde
van toetsen groot. Niet om het kind in een hokje te stoppen, zeker niet.
Maar wel om te zien waar ieder kind nu staat: Wat is de nieuwe
beginsituatie? Heeft hij/zij de afgelopen tijd sprongen gemaakt, en/of is er
op andere gebieden misschien juist minder groei?
De leerkracht gebruikt deze LVS-toetsen als één van de (objectieve)
informatiebronnen om te zien waar uw kind staat, om het vervolgens verder
te kunnen helpen met onderwijs dat het beste bij hem of bij haar past - en
dus niet om het af te rekenen, dat is een groot misverstand.

Wat zeggen de toets-resultaten nu?
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan wanneer
het een gewoon schooljaar was, dat spreekt vanzelf. Zoals gezegd wordt er getoetst om
goed te zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen. En zo aan te sluiten bij het
niveau en tempo van ieder kind. Daarbij zullen de leerkrachten voorzichtig omgaan met het
interpreteren van de toets-resultaten.
Géén nadruk op achterstand, gewoon volgen in de ontwikkeling
In de media ligt er veel nadruk op het negatieve: leerachterstand.
Belangrijk is juist in te zien dat kinderen ook heel veel geleerd hebben
tijdens de periode van de schoolsluiting. Het telkens spreken over
achterstanden verhoogt onnodig de druk op kinderen (en
leerkrachten). Laten we met zijn allen trots zijn op wat er mogelijk is
gemaakt. Scholen zetten het leren en de ontwikkeling van een kind
centraal. Gaan niet uit van leerachterstanden, maar onderzoeken hoe
de leerlingen er nu voor staan, en werken van daaruit verder aan de
ontwikkelingsverschillen, wat wij een betere term vinden.
Wat kunt u als ouder doen?
Vertrouwen hebben. De kinderen gaan op school weer verder waar ze gebleven zijn. De
leerkracht ziet wat voor een sprongen sommige kinderen gemaakt hebben en welke kinderen
toch wat meer last hebben gehad van deze periode. Ze doen gewoon wat ze altijd doen:
kijken naar het kind. Zorgen voor een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. En doen wat er
nodig is. Vertrouw daarbij op de leerkracht en de school, op uw kind en de toekomst. En blijf
vooral in gesprek met de leerkracht van uw kind. Praat samen over de ontwikkeling van uw
kind en hoe ze hier op school mee omgaan.

Ouder-Gesprekken
Vanaf dinsdag 23 maart gaat de module van de toetsen in Parnassys weer open, zodat u
alvast een kijkje kunt nemen. Kort daarna zullen de online gesprekken plaatsvinden. Volgende
week ontvangt u een uitnodiging via Basis Online voor het intekenen voor een dag en tijd.
Aangezien het online gesprekken zijn, is het niet per se noodzakelijk dat broertjes en zusjes op
dezelfde dag ingepland worden. Kijkt u goed per kind welke dagen/tijden beschikbaar zijn.

Werkzaamheden Kon. Emmalaan - vervolg
Momenteel is de ventweg opengebroken, maar gelukkig is de stoep wel
bereikbaar. Fijn dat iedereen een parkeerplek zoekt rondom de school,
daar is ook voldoende ruimte voor. Volgende week gaan de
werkzaamheden nog een stap verder. Dan zal de rijbaan voor de helft
opgebroken worden en het kruispunt, pal voor de school. In de bijlage
vindt u een brief namens de aannemer met uitleg en route hoe u kunt
rijden. Fijn dat wij als school zo goed en tijdig geïnformeerd worden!

Studiedag maandag 22 maart
Het is belangrijk dat wij als school onze kwaliteit en ontwikkeling goed blijven volgen en daar is
de studiedag van maandag 22 maart weer een goed moment voor.
Wij willen dan (online) de draad weer oppakken van het traject DPL, (Doordacht Passend
Lesmodel) waar ik u over informeerde aan het begin van dit schooljaar.
In dit traject worden bepaalde instructie-technieken waar wij als team al eerder mee gewerkt
hebben met elkaar verweven. Denk daarbij aan de coöperatieve werkvormen en technieken
van ‘Teach like a champion’. Nu maken we er een verdiepingsslag bij door goed na te
denken over het formuleren van onze doelen per les. Dat klinkt als een open deur, maar heeft
veel consequenties voor de wijze van instructie door de leerkracht. Natuurlijk werken we al
met doelen per les, maar dat kan nog scherper en specifieker voor de leerlingen, zodat ook zij
precies weten wat zij gaan leren die les.
Dit traject DPL duurt ongeveer 2 jaar en alle leerkrachten worden gevolgd in hun lesgeven en
krijgen daar ook feedback en tips over. We verwachten dat wij onze onderwijskwaliteit nog
meer op een hoger peil krijgen, hetgeen alle leerlingen ten goede zal komen.

Kwaliteit van ons onderwijs
Een tweede aspect van deze studiedag is nadenken over onze onderwijskwaliteit.
Met de volgende vier stappen wordt duidelijk waar onderwijskwaliteit over gaat en wat dat
voor onze school betekent. Dit is een voortdurend proces waarin we ons steeds verder
ontwikkelen. Op deze manier willen we met elkaar zorg dragen voor een voortdurende
beweging in de onderwijskwaliteit, zodat dit alle kinderen ten goede zal komen.
wat verstaan we onder onderwijskwaliteit

eigenaarschap, samenwerken
samen-leren, je mag er zijn

hoe hebben we zicht op onderwijskwaliteit

verdieping kindgesprekken
‘het verhaal achter het getal’ is belangrijk

hoe werken we aan onderwijskwaliteit

hoe verantwoorden we over onderwijskwaliteit

professionele cultuur, de leraar doet ertoe

tevredenheidspeiling ouders, kinderen, team

Vrijwillige bijdrage Ouderraad
In oktober zijn de brieven verstuurd met een uitnodiging voor het betalen van de vrijwillige
bijdrage voor de Ouderraad. Tot op heden heeft 65% hieraan voldaan waarvoor hartelijk
dank. Volgende week zal er een herinneringsbrief verstuurd worden naar alle ouders die dit
nog niet gedaan hebben en wij hopen uiteraard dat iedereen de
OR hierin tegemoet komt. Het bedrag komt altijd in zijn geheel ten
goede aan de kinderen. Ook al gaan een aantal activiteiten dit
schooljaar niet door, dan nog worden de gelden geheel besteed
aan alle kinderen. Zo wordt er momenteel een prachtig houten
speelhuis gemaakt voor de kleuters en dat zal een mooie plek krijgen
in de gang. Verder worden er muziekinstrumenten gekocht die
gebruikt gaan worden tijdens de muzieklessen in alle groepen.

Schoolreisje??

Tijdens de OR-vergadering werd gevraagd of er dit jaar wel of geen schoolreisje zal zijn.
Daar kan ik helaas kort en duidelijk over zijn: Er zal dit schooljaar géén schoolreisje zijn.
Dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat we in ‘bubbels’ moeten blijven, dat parken
ed. allemaal nog gesloten zijn, dat we geen hulp van externen (ouders) mogen vragen.
We vinden het erg jammer, maar we hopen dat we in september dat weer goed kunnen
maken met een nieuwe kans. De ouders van groep 8 zal ik informeren over het schoolkamp.
Verjaardagen maart:
14
Tim
groep 4
15
Lars
groep 4
15
Damaris
groep 2
19
Silas
groep 2
21
Melle
groep 1
23
Joëlle
groep 8

25
25
25
26
28
29
30

Micha
Marijn
Lotte
Anna
Sara
Evan
Hadassah

groep 3
groep 1
groep 2
groep 6
groep 6
groep 3
groep 1

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Agenda:

Maandag 22 maart:
week 12 en 13:
donderdag 1 april:

Studiedag, alle leerlingen vrij

planning oudergesprekken
Paasviering en paaslunch

vrij 02-02 t/m ma 05-02:
vrijdag 23 april:

Pasen, leerlingen vrij

Koningsspelen

ma 26-04 t/m vrij 07-05:
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Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
Directeur CBS Juliana

