School voor
plezier, talent
en kwaliteit!

www.cbsjuliana.nl

Beste ouders en verzorgers,
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Aankomende week is het voorjaarsvakantie. Voor mijn gevoel zijn we nog maar net weer
begonnen, maar dat komt door de periode van de schoolsluiting. Wat was het fijn om de
afgelopen 2 weken de kinderen weer op school te hebben! Zeker ook vorige week met alle
sneeuw- en ijspret was het een genot om hen bezig te zien op het plein. Het was ook zeker
goed om deze weken te hebben met elkaar als groep, om weer te ‘landen’ op school en te
wennen aan de structuur en het ritme van een schooldag. Maar vooral natuurlijk om weer
samen te zijn, samen te spelen en te genieten. Nu dan een weekje voorjaarsvakantie en
volgens mij belooft het echt voorjaar te worden!

Waardering voor u

In de afgelopen 2 maanden is er heel veel op u als ouders afgekomen. Van het één op het
ander weer de kinderen thuis en hen helpen met het thuisonderwijs. Maar zelf ook je eigen
werk daaromheen zien te plannen, aandacht geven aan de kinderen, tijd voor jezelf…hoe
doe ik dat? Voor velen van u kostte dat bovenmatige inspanning en stress. Maar u deed het
wel, de kinderen konden ‘gewoon’ hun schoolwerk thuis doen en u deed ook nog uw eigen
werk. Kortom, een enorme inspanning werd van u gevraagd.
Ik heb het al meermalen gezegd, maar wil dat nogmaals expliciet benoemen: wij zijn als
school buitengewoon trots op u! Trots op uw flexibiliteit, trots op uw doorzettingsvermogen,
trots op uw blijvende betrokkenheid bij het schoolwerk van de kinderen.
Dank daarvoor, heel heel veel dank!
De Ouderraad heeft u allen al verrast als blijk
van waardering en steun met een prachtig
pakket om thuis gezellig aan het bakken te
slaan. Mooi gebaar dat ruim gewaardeerd
werd!
Mocht u erop uit gaan de komende dagen,
lekker de natuur in of even naar een andere
omgeving, maar ook als u gewoon thuis blijft,
ik wens u allen een fijne en ontspannen week
toe met elkaar als gezin!

Zending - actuele stand € 911,14
In de afgelopen weken is er weer door enkele ouders geld overgemaakt 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
Begin april hopen we het Paasfeest te vieren en de weken daaraan voorafgaand noemen
we de ‘lijdenstijd of 40-dagentijd’, de periode waarin we stil staan bij de weg die Jezus is
gegaan voorafgaand aan Zijn lijden en sterven en opstanding. Daarom gaan we nu de
verhalen vertellen die over deze periode gaan. Eén van die verhalen is de bekende
‘intocht in Jeruzalem’. Het volk loopt de stad uit om Jezus te begroeten als de nieuwe koning
die de bezetters, de Romeinen wel zal verjagen. Ze zwaaien met palmtakken en roepen Hem
toe: ‘Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!’ Ze spreiden hun mantels uit
over de grond uit eerbied voor Hem.
Helaas voor hen loopt het niet zoals ze hadden
gedacht. Jezus maakt geen vuist tegen de
bezetters, maar gaat Zijn eigen weg, de weg van
het lijden en sterven. Het gaat er niet om Hem te
zien maar Hem te geloven! Alleen geloven in Zijn
reddende macht brengt ons de bevrijding die echt
Leven geeft!

Werkzaamheden Kon. Emmalaan
Gisteren heb ik weer contact gehad met de aannemer van dit project. Hij gaf
aan dat de komende weken nog niet begonnen wordt voor de school. Ze
gaan eerst aan de slag op het parkeerterrein van de kerk en dat zal enkele
weken duren. Wanneer zij aan de slag gaan voor de school, krijg ik daar weer
tijdig bericht van. Dat betekent dat voorlopig de situatie blijft zoals hij is.

1e Rapport + toetsen

Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen hun 1e rapport meegekregen. Waar nodig hebben
de leerkrachten (online) contact gehad met enkele ouders. Na de vakantie beginnen we in
alle groepen met de midden-toetsen van Cito. We nemen hier ruim de tijd voor en hopen
eind maart de resultaten met u te delen. Dit geldt ook voor de leerlijnen bij groep 1 en 2.
Daarna worden er (online) gesprekken ingepland met alle ouders. Groep 8 heeft al eerder
gesprekken met de leerkrachten in verband met de schoolkeuze voor het VO.

Oproep: was-moeders gezocht

Al vele jaren is een trouw groepje moeders actief om elke vrijdag de schoolwas mee
te nemen en maandag weer schoon terug te brengen. Een aantal moeders neemt
straks afscheid van school en daarom wordt er gezocht naar nieuwe aanwas. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij Monique v K, moeder van Bram (gr. 5) of via een mail
naar de directie.
Verjaardagen februari:
21
Pinkie
groep 8
23
Noor
groep 2
26
Jill
groep 1
Verjaardagen maart:
1
Sim
groep 6
3
Zoë
groep 1
4
Divayra
groep 3
4
Romea
groep 8
4
Lise
groep 1
6
Benjamin
groep 2
7
Bram
groep 3
7
Pei Yao
groep 7
10
Anne-Sophie groep 4
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

10
14
15
15
19
21
23
25
25
25
26
28
29
30

Nathan
Tim
Lars
Damaris
Silas
Melle
Joëlle
Micha
Marijn
Lotte
Anna
Sara
Evan
Hadassah

groep 8
groep 4
groep 4
groep 2
groep 2
groep 1
groep 8
groep 3
groep 1
groep 2
groep 6
groep 6
groep 3
groep 1

Agenda:
maandag 1 maart:
week 12 en 13:
donderdag 1 april:

1e schooldag na de vakantie
planning oudergesprekken
Paasviering en paaslunch

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

Koningsspelen

ma 26-04 t/m vrij 07-05: MEIVAKANTIE

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

