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Beste ouders en verzorgers,
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Het is de laatste week voor de meivakantie, wat gaat de tijd toch snel! Deze week staat in
het teken van de Cito eindtoets voor groep 8 en de Koningsspelen op vrijdag. De sfeer op
school is gezellig, kinderen hebben veel plezier en daarnaast wordt er ook hard gewerkt.
In de afgelopen weken hebben de leerkrachten hun groepsbespreking gehad met de intern
begeleider juf Myrthe. Dan worden alle resultaten besproken maar ook hoe het met alle
kinderen gaat in de groep. Waar nodig stellen de leerkrachten de groepsplannen bij voor
de komende periode. En zo maken we ons alweer op voor de laatste periode in het
schooljaar tot aan de zomer.
Wij zijn blij met de mogelijkheden die het ouderportaal ons biedt. Daarmee kunnen we u
ondanks alle beperkingen toch betrokken houden bij het wel en wee in de groep. Bij de
meeste groepen vindt u ook leuke foto’s die een inkijkje geven in de dagelijkse routine.
Natuurlijk hopen we dat na de zomervakantie de maatregelen versoepeld zullen zijn, zodat
we u als ouders weer gewoon mogen begroeten in de school.

Bijbelverhalen

Na Pasen zijn we even teruggegaan naar het Oude Testament. We vertellen nu de verhalen
rondom de profeet Elia. Hij leefde zo’n 3000 jaar geleden in een tijd dat de goddeloosheid in
Israël groot was. Koning Achab en zijn vrouw Izebel gaan het volk voor in afgodenverering
en het lijkt of er niemand meer over is die God de Heer dient.
Elia moet in de naam van God koning Achab keer op keer waarschuwen dat hij zich moet
bekeren van die afgodendienst. Dat loopt uit op een immens spektakel op een berg waar
uiteindelijk God laat zien wie Hij is. Dat zet zo’n kwaad bloed bij koningin Izebel, dat ze
opdracht geeft Elia te vermoorden. Hij vlucht de woestijn in en verwacht daar te sterven.
Maar dan zorgt God voor hem, Hij geeft hem in
die woestijn eten en drinken waardoor Elia
kracht heeft om een flinke reis van bijna 500 km
te maken naar de berg Horeb. En daar
ontmoet God hem in de stilte en zegt dat hij
nog werk voor hem heeft.
God laat hier zien dat Hij trouw is, Hij laat zijn
knecht Elia niet aan zijn lot over maar helpt
hem erdoorheen. De omstandigheden van Elia
veranderden niet, maar hij besefte dat hij er
niet alleen voor stond. Dat mag ons
bemoedigen in onze tijd. Ook wij maken soms
hele moeilijke periodes mee. Weet dan dat
God ervan weet en dat Hij voor ons zorgt, juist
in die moeilijke tijden.

Zending - actuele stand € 1.068,69
Het gaat langzaam, maar toch komt er iedere keer iets bij. We sparen voor een project van
stichting Edukans namelijk ‘Onderwijs in Coronatijd’. Doet u ook mee?
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Lief en leed
Op 31-03-2021 zijn Abel en Juda geboren in het gezin van Hadassah (gr. 1). Wij feliciteren hen
met de geboorte van deze jongens en wensen hen Gods zegen toe!
Al eerder berichtte ik over de vader van Ronja (gr. 7) en Noor (gr. 2). Hij ligt
vanwege corona nog steeds in het ziekenhuis, waarvan ruim 2 weken op de
IC. Zoals het er nu naar uit ziet mag hij morgen weer naar een gewone
afdeling. Het gaat met kleine stapjes vooruit maar het is een lange en
moeilijke weg voor dit gezin. We wensen hen de kracht en nabijheid van
onze Heer toe!

Welkom en afscheid
De volgende kinderen heten wij van harte welkom op de Juliana:
Groep 1: Hannah, Rico, Tygo, Jens, Lars
Groep 4: Donna
We nemen afscheid van Lisa uit groep 1, zij vertrekt naar de Wilgenhoek.
Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe school.

Nieuw personeel: juf Lonneke

Sinds 1,5 jaar heeft juf Lonneke haar stage als onderwijsassistent bij ons
gedaan. Zij heeft laten zien dat zij prima met groepjes kinderen kan
werken om hen extra ondersteuning te geven. Dat doet zij met kinderen uit
allerlei groepen en zij doet dit met veel plezier.
Eind maart heeft zij haar studie met goed succes afgerond en zij zou dan
eigenlijk moeten vertrekken bij ons. Aangezien wij haar gewoon niet konden
missen vanwege alle ondersteuning die zij biedt, is zij per 1 april officieel in
dienst bij onze school. Wij heten haar van harte welkom binnen ons team en
wensen haar veel plezier toe met haar werk met de kinderen.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april houden we op school de Koningsspelen. Alle activiteiten vinden
op school en/of de gymzaal plaats. Meester Nick is de hele dag bij ons en
assisteert bij de activiteiten. Vanuit ‘Samen Doen’ hebben we een compleet
programma gekregen dat vol zit met spelletjes, sport en muziek. U heeft maandag
via Basis Online een informatiebrief ontvangen over deze feestelijke dag.

Vervanging in tijden van Corona

Onlangs was er vervanging nodig in een groep en toen heeft een collega van een andere
groep dit ingevuld. Erg fijn natuurlijk, want nu hoefde die groep niet naar huis.
Echter…toen bleek dat er een besmetting was in die bewuste groep, zodat de hele groep in
quarantaine moest maar ook de (inval-)leerkracht. Dat zou betekenen dat de eigen groep
van deze invalleerkracht geen les kon hebben en ook thuis moest blijven.
Het heeft ons weer met de neus op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar ons dagelijkse
schoolleven is. We leven daarom gewoon bij de dag en hopen dat iedereen ‘negatief’ blijft.
Inmiddels zijn 2 collega’s gevaccineerd, maar er blijven nog 18 collega’s over die dat niet zijn.

Eigen DigiD
Uiteindelijk bleek de genoemde besmetting een ‘vals alarm’ te zijn vanuit de
GGD. Er was een fout gemaakt bij de telefonische melding en de leerling was
toch negatief.
Het laat weer zien hoe belangrijk het is een eigen DigiD voor de kinderen aan te
vragen. Het heeft als voordeel dat de testuitslag sneller bekend is en er kunnen
geen fouten gemaakt worden bij een testuitslag.
Wel of niet met de fiets naar school
Zeker nu het mooi weer wordt, komen vele kinderen op de fiets naar school.
Heel fijn en heel goed uiteraard. Wij moedigen dat als school zeker aan!
Aangezien ons fietsenhok een bepaalde capaciteit heeft, wil ik u dringend
vragen met het volgende advies rekening te houden:
Binnen een straal van 250 m van school: kinderen komen lopend naar school
Buiten een straal van 250 m van school: kinderen mogen op de fiets komen
Verjaardagen april:
24
Noa
groep 5
25
Kris
groep 2
26
Levi
groep 4
27
Sara
groep 2
28
Jodie
groep 7

5
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22
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Verjaardagen mei:
2
Julian
groep 1
2
Levi
groep 4

Merel
Sem
Karsten
Tijs
Willem
Steven
Emily
Amy
Zander

groep 7
groep 4
groep 3
groep 1
groep 7
groep 6
groep 3
groep 6
groep 6

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!
Agenda:
di 20-04 en woe 21-04:
vrijdag 23 april:

Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen

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

MEIVAKANTIE

do 13-05 en vrij 14-05:

Hemelvaart, leerlingen vrij

maandag 24-05:

2e Pinksterdag

vrij 25-06 en ma 28-06:
dinsdag 29 juni:
week 27:
woensdag 7 juli:
vrijdag 9 juli:
dinsdag 13-07:
vrijdag 16 juli:

lesvrij voor alle kinderen
schoolfotograaf
schoonmaakweek in alle klassen
wisselmorgen groep 1-3
2e rapport mee
afscheid groep 8
om 12.00 uur start zomervakantie
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
directeur CBS Juliana

