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Beste ouders en verzorgers,
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Deze week staat in het teken van de viering van het Paasfeest.
Eerst komt Goede Vrijdag met het lijden en sterven van Jezus, dan komt Stille Zaterdag, de
dag waarop Jezus in het graf ligt en dan is er Pasen, het feest van de opstanding van Jezus!
In de groepen is er de laatste weken al uitgebreid stil gestaan bij deze verhalen en
aankomende donderdag vieren we dan in elke groep het Paasfeest. Hoe mooi is het om
samen de paasliederen te zingen, te luisteren naar gedichten en samen het prachtige
opstandingsverhaal te horen. Jezus leeft en wij met Hem!
Tussen de middag zal de ouderraad zorgen voor heerlijkheden bij de lunch. Normaal
gesproken zouden zij de hele lunch verzorgd hebben, maar vanwege alle beperkingen
rondom eten en traktaties is het dit jaar in een andere vorm. Gelukkig zijn de dames erg
creatief en zij hebben het volgende ingekocht: een paasbroodje (apart verpakt), kuipje jam,
een appel, drinken en wat lekkers. Als u denkt dat uw kind hier genoeg aan heeft, dan hoeft
er geen lunch meer mee. Maar ik kan mij voorstellen dat de grotere kinderen nog wat extra
mee willen nemen.
Deze week en volgende week hebben we dus een iets kortere week vanwege het lange
Paasweekend. Ik wens u allen gezegende Paasdagen!

Jezus, ik wil U bedanken,
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven,
maar ook weer bent opgestaan
Jezus, ik dank U, U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U
U werd geschopt en geslagen,
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis
U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden,
nee Heer, dat begrijp ik niet

Jezus ik wil u bedanken

Zending - actuele stand € 1.019,34
Fijn dat in de afgelopen weken weer enkele ouders een
mooi bedrag hebben overgemaakt! Dat heeft ervoor
gezorgd dat we nu de € 1.000,00 hebben bereikt.
Gelukkig kunnen we daarvan de kosten voor onze
beide sponsorkinderen betalen (= € 700,00).
Wat overblijft gaat naar een mooi doel van stichting
Edukans namelijk ‘Onderwijs in Coronatijd’. Daar sparen
we nog voor tot aan de zomer. Doet u ook mee?
CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Terugblik studiedag – onze Onderwijskwaliteit

Wij hebben een goede studiedag gehad waarin we met elkaar nadachten over onze
onderwijskwaliteit: waar staan we nu en waar willen we naartoe?
Als eerste moet je natuurlijk weten wat je onder ‘onderwijskwaliteit’ verstaat.
Er zijn daar 3 aspecten in te onderscheiden: socialisatie, persoonsvorming en kwalificatie.
Met elkaar hebben we nagedacht hoe dit bij ons zichtbaar/merkbaar is en waar we ons
specifiek op richten. Om u een indruk te geven waar je aan kunt denken, deel ik met u de
uitgangspunten vanuit stichting LOGOS, die wij op schoolniveau op termijn meer specifiek
zullen gaan invullen.

Socialisatie

We willen voor leerlingen dat zij leren verantwoordelijkheid te nemen voor
• zichzelf (weerbaar zijn en kunnen incasseren, assertief zijn, plezier hebben);
• elkaar (respect, compassie, naastenliefde, vergevingsgezind);
• de wereld (rentmeesterschap, het geheel van mens en natuur);
Persoonsvorming
We willen voor leerlingen dat zij:
- zich gezien en gewaardeerd voelen in een
sociaal veilige omgeving; ‘je mag er zijn’;
- hun eigen talenten aanspreken en deze
ontwikkelen;
- leren onderdeel te zijn van de samenleving
(burgerschap); in staat zijn om relaties aan te
gaan en te onderhouden;
- gepersonaliseerd leren en hun
nieuwsgierigheid geprikkeld wordt;
- leren zich te uiten (presenteren) en
uitgedaagd worden hun creativiteit
te ontplooien (culturele vorming;
expressievakken).
Kwalificatie
Wij zien ‘kwaliteit’ breder dan onderwijsopbrengsten. Dit betekent dat we:
• ons richten op basisvaardigheden en 21e- eeuwse vaardigheden om te kunnen
anticiperen op een snel veranderende maatschappij;
• opleiden tot individuen die betekenisvol zijn voor de maatschappij. Het gaat o.a. om
nieuwsgierigheid, leren-leren om het beste uit jezelf te halen, maar ook om aspecten
als sociale vaardigheden en samen leren en samen werken;
• het geven van eigen verantwoordelijkheid en stimuleren van eigenaarschap;
• beseffen dat leren een continu proces is van ervaringen opdoen en daarop
reflecteren; ‘fouten maken mag om te kunnen leren’.

Werkzaamheden Kon. Emmalaan - vervolg
Het is nu echt een flinke bouwput geworden voor de school. Fijn dat de
school toch goed te bereiken is, alles wordt wel goed aangegeven.
Ook bij het brigadieren is er alle medewerking van de bouwers.
Ik begreep van hen, dat volgende week begonnen wordt met het
asfalteren van het fietspad en de rijweg. We zullen dan in overleg met
de bouwers een moment kiezen waarop de kinderen even kunnen
kijken naar het werken met deze enorme machines.
Lief en leed
Ik heb het al eerder vermeld, maar nu nog een keer in de nieuwsbrief:
Op 03-03-2021 is Loïs geboren bij Sifra (gr. 3) en Damaris (gr.2)
Op 04-03-2021 is Loïs geboren bij juf Dorieke.
Op 13-03-2021 zijn geboren Hiske en Wietske bij Anna (gr. 6), Anton (gr. 4) en
Hilde (gr. 1).
Vorige week heeft Milan (gr. 2) weer een scan gekregen om te zien hoe het proces nu gaat.
Gelukkig kregen we de mededeling dat alles weer goed mocht zijn. Reden tot grote
dankbaarheid en vreugde in het gezin van Milan!
Een paar weken geleden is de opa van Lieke (gr. 8) en de oma van Elise (gr. 5) overleden.
Een verdrietige tijd voor beide families, een grootouder hoort bij het gezin en is moeilijk te
missen. Wij wensen beide gezinnen Gods kracht en troost toe.

Koningsspelen

Op vrijdag 23 april hopen we met de hele
school weer de Koningsspelen te houden.
Alle activiteiten zullen op school en/of de
gymzaal plaatsvinden. Meester Nick zal ook
de hele dag bij ons zijn en assisteren bij de
activiteiten. Vanuit Samen Doen hebben we
een compleet programma gekregen dat vol
zit met spelletjes, sport en muziek.
Aangezien we nog steeds geen hulp mogen inschakelen van ouders, is dit programma
perfect om zelf uit te voeren met de kinderen. Ze blijven in hun eigen bubbel en het belooft
een prachtige dag te worden. U ontvangt tegen die tijd nog meer informatie.

Verjaardagen april:
1
Meike
groep 7
2
Mirte
groep 3
6
Olivia
groep 4
7
Fernando
groep 3
7
Lindsay
groep 8
8
Niels
groep 2
13
Tim
groep 6
13
Florian
groep 5
14
Florent
groep 2
14
Joep
groep 8
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

15
16
18
20
20
24
25
26
27
28

Vera
Noah
Jozua
Elias
Max
Noa
Kris
Levi
Sara
Jodie

groep 4
groep 5
groep 3
groep 6
groep 1
groep 5
groep 2
groep 4
groep 2
groep 7

Agenda:

donderdag 1 april:

Paasviering en paaslunch

vrij 02-04 t/m ma 05-04:
di 20-04 en woe 21-04:
vrijdag 23 april:

Pasen, leerlingen vrij

Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen

ma 26-04 t/m vrij 07-05:
do 13-05 en vrij 14-05:
maandag 24-05:

MEIVAKANTIE
Hemelvaart, leerlingen vrij
2e Pinksterdag

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
Directeur CBS Juliana

