
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Beste ouders en verzorgers,                nieuwsbrief 2;   17-09-2021 
De eerste weken zitten erop en wat genieten we met elkaar! De sfeer in de groepen is goed, 
de kinderen hebben veel plezier en iedereen is aanwezig. We kijken met veel plezier terug op 
ons schoolreisje vorige week. Wat hebben we genoten en wat was het prachtig weer. Ik denk 
dat de kinderen moe, vies en voldaan thuis zijn gekomen. Zo’n prachtige start van het 
schooljaar is goud waard! Neem gerust een kijkje in het fotoalbum in het ouderportaal, daar 
vindt u ruim 250 foto’s van deze dag. 
En nu zijn we gewoon lekker aan het werk en dat is ook prima. Afgelopen weken zijn de 
informatieavonden geweest, hetzij online hetzij op school. Fijn dat u zo trouw aanwezig was 
en zo ook de gelegenheid had elkaar te ontmoeten. Over 3 weken volgen de 
oudervertelgesprekken en dan nodigen wij u gewoon uit in de school. Dan heeft u de 
gelegenheid uw persoonlijke vragen over uw kind te stellen. Maar schroom niet om al eerder 
aan de bel te trekken als u ergens mee zit. Wij houden ervan om met elkaar korte lijntjes te 
hebben omdat we samen het beste willen voor ieder kind. 

Bijbelverhalen 
Na de verhalen over de schepping zijn deze week de 
verhalen van Noach verteld aan de kinderen. Hij kreeg 
van God de opdracht een grote boot (ark) te bouwen, 
omdat de mensen boos en slecht waren en God de 
aarde wilde vernietigen met een grote watervloed. 
Noach bouwde aan deze boot terwijl er in de verre 
omtrek geen water te bekennen was. Over geloof 
gesproken! Hij ondervond veel laster van de mensen 
terwijl hij bezig was, maar toch ging hij samen met zijn 
zoons stug door.  
Uiteindelijk kwam die grote watervloed en alles en 
iedereen verdronk, behalve Noach en zijn gezin en de 
dieren in de ark. Na vele dagen ronddobberen werd het 
eindelijk weer droog en God wilde weer een nieuw begin 
maken met de mensen. Als teken daarvan stuurde Hij de 
regenboog die we nog steeds aan de hemel kunnen 
zien. 
Zo is Hij; ondanks alles wat wij mensen niet goed doen, 
zoekt God ons steeds weer op en Hij steekt als het ware 
Zijn hand naar ons uit: kom maar, je mag opnieuw 
beginnen, een schone lei bied Ik je aan. En zo mogen ook 
wij met elkaar omgaan. Wat er ook gebeurt, we mogen 
steeds opnieuw beginnen en elkaar de hand toesteken 
om zo weer verder te gaan. 
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Zending – actuele stand € 24,60    doet U ook mee? 
Al vele jaren sparen wij voor onze twee adoptiekinderen van stichting Woord & Daad. 
Daarnaast willen wij ook dit jaar sparen voor een goed doel dat een relatie heeft met 
onderwijs en identiteit. Binnenkort maken wij daarin een keuze. 
Ondertussen kunnen de kinderen iedere DINSDAG geld meenemen en inleveren in het busje 
in de klas. In de gang gaan we weer een thermometer ophangen zodat we kunnen zien 
hoever de stand is. Doet u ook mee? 
U kunt ook een bedrag in één keer overmaken op IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35 
              CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    
  
Ouders bedankt! 
In de vorige nieuwsbrief heb ik een noodoproep geplaatst voor nieuwe brigadiers.  
En wat ben ik blij en dankbaar om te kunnen zeggen dat we er echt voldoende hebben! 
Inmiddels zijn (bijna) alle brigadiers getraind door de politie en kunnen zij meedraaien in het 
rooster. 
Ook op de oproep voor wasouders werd massaal gehoor gegeven. Ook daar zijn nu meer 
dan voldoende ouders beschikbaar.  
 
 
‘Aankleden’ van de school 
Wij kennen in de school al jaren een ‘opleuk-commissie’: 
een groepje ouders die met elkaar bij het wisselen van de 
seizoenen de school gezellig aankleden  
met (zelfgemaakte) versieringen. Afgelopen schooljaar was dat niet mogelijk, maar nu zou 
dat weer kunnen. Wij zoeken nog enkele ouders die het leuk vinden hierin mee te helpen. 
Heeft u interesse, stuur dan een berichtje naar de directie en dan verwijs ik u door. 
 
 
Openen poort ’s morgens 
We merken dat kinderen steeds vroeger naar school komen en dan lang staan te wachten 
voor de dichte poort. De eerste bel gaat om 08.20 uur en kort daarvoor gaat de poort pas 
open. Daarom een vriendelijk verzoek om niet te vroeg uw kind naar school te sturen.  
 
 
Bewegingsonderwijs 
Iedere vrijdag krijgen de groepen 3 t/m 8 gym van meester Nick in de gymzaal. Zij krijgen dan 
echt vakkundig les en zijn het volle lesuur flink in touw. Op maandag- en donderdagmorgen 
hebben de groepen 5-8 eens in de 2 weken nog een extra uur gym. Alleen doen we dat 
momenteel nog niet aangezien het onderwijsprogramma zo vol zit, dat er geen tijd is om ruim 
anderhalf uur weg te zijn. Ter compensatie spelen deze groepen wel extra buiten op het plein, 
zodat zij wel aan hun beweging komen. De groepen 3 en 4 spelen altijd al extra buiten voor 
de nodige beweging. 

 



 
Wetenschap & Techniek 

Vanaf volgende week gaat groep 8 één keer in de maand naar het 
Heerenlanden College om daar lessen Science & Techniek te volgen. Deze 
lessen worden gegeven door een docent van het Heerenlanden. Zo maken 
we gebruik van de faciliteiten van dit prachtige gebouw en de expertise 
van de docenten. Vanaf januari gaat groep 7 ook deze lessen volgen.  
Wij vinden het erg belangrijk om hierin de samenwerking te zoeken en zo 
elkaar te kunnen versterken.  

 
 
Trots op juf Hanneke 
Ongetwijfeld heeft u het in Het Kontakt gezien: juf Hanneke heeft haar 4e boek 
geschreven met als titel ‘Beer en Vlieg’. Wij zijn als school enorm trots op haar 
en feliciteren haar van harte met dit prachtige boek.  
 
 
School maatschappelijk werk 
Namens het SMW ontvangt u als bijlage een flyer met allerlei informatie over 
het werk en de mogelijkheden van het school maatschappelijk werk. Van harte aanbevolen! 
 
 
Jaarplan 2021-2022 
Ieder schooljaar wordt het jaarplan opgesteld met daarin de doelen waaraan we willen 
werken. Dit jaar is het jaarplan mooi weergegeven in een ‘Visual’. Deze hangt in de school 
zodat wij als team er dagelijks aan herinnerd worden. Maar ook voor u als ouder is het goed 
om te weten waaraan wij dit schooljaar gaan werken. Volgende week tijdens de 1e MR 
vergadering wordt dit jaarplan ook besproken. In iedere nieuwsbrief zal ik een aspect van 
deze Visual voor het voetlicht brengen en uitleggen wat wij ermee voor ogen hebben. 
 
Plezier en Talent 
v Plusgroep MaxiMaatjes:  van okt.– mei komen enkele leerlingen uit groep 2-8  eens per 

week bij elkaar om te werken aan eigen specifieke leerdoelen en toe te werken naar een 
presentatie voor hun ouders. 

v Techniek & Science: in iedere groep wordt gewerkt met de Techniek Torens en de 
groepen 7 en 8 krijgen extra lessen op het Heerenlanden College 

v Cultuureducatie: we volgen een programma van Kunstmenu, waarbij de kinderen met 
verschillende disciplines van cultuur te maken krijgen (muziek, dans, beeldend, theater). 
We volgen de erfgoedleerlijn’ Spoorzoekers’ en we ronden dit schooljaar het project 
Muziekimpuls af waarbij we gaan toewerken naar een prachtig muziekspektakel aan het 
eind van het schooljaar. 



 

 
 
Tot slot… 
Binnenkort worden de maatregelen verder versoepeld rondom Corona. Wat dat precies gaat 
betekenen voor onze school wachten wij even af. De PO raad komt wellicht met een 
aangepast protocol en ik houd u daarvan op de hoogte.  
 
 
Verjaardagen in september  
  1  Ieke   groep 8  
  1  Julian   groep 7  
  4  Nikki   groep 8  
  4  Ruben  groep 7  
  4  Fay   groep 7  
  7  Sofie   groep 1  
  7  Fleur   groep 7  
  8  Luxx   groep 2  
  8  Jill   groep 4  
11  Sem   groep 6  
14  Angelina  groep 2  
15  Senna  groep 7  
15  Ian   groep 7  

17  Rosalie  groep 1  
17  Lizzy   groep 3  
20  David   groep 5  
22  Benthe  groep 3  
23  Xander  groep 7  
23  Xem   groep 6  
24  Tabitha  groep 5  
25  Jaylie   groep 8  
25  Sifra   groep 5  
28  Elise   groep 6  
28  Chloe   groep 2  
30  Mila   groep 3 

 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 

 
 
 
 
  
 



 
                                                         
           Agenda  
 

dinsdag 28 september: studiemiddag, alle groepen om 12.30 uur vrij 
 

dinsdag 5 oktober:  start Kinderboekenweek 
 dinsdag 5 oktober:  Dag van de Leraar 

week 36 en 37:  ouder-vertelgesprekken 
donderdag 14 oktober: afsluiting Kinderboekenweek 
 
maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10: HERFSTVAKANTIE 
 
woensdag 3 november: Dankdag - schoolontbijt 
vrijdag 19 november: studiedag – alle groepen vrij 
 
 

 
       Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
 

Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 


