
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Beste ouders en verzorgers,                nieuwsbrief 3;   08-09-2021 
De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. Terwijl ik dit schrijf hangt er buiten een dikke mist 
en is het behoorlijk fris. Bladeren beginnen te verkleuren en er wordt volop geplukt in de 
boomgaarden. Ook in de school is de herfst ingetreden. Overal hangen herfstbladeren, 
paraplu’s en paddenstoelen: de ‘opleukgroep’ heeft erg hun best gedaan en het ziet er 
super gezellig uit! 
Gisteren was de eerste ronde van de oudervertelgesprekken, volgende week dinsdag volgt 
de 2e ronde. Wat was het fijn om u weer welkom te heten in de school! Heerlijk om weer even 
samen koffie te drinken en een praatje te maken, maar ook de gesprekken met de 
leerkrachten in de lokalen waren weer goed. Daar kan een online gesprek toch niet tegenop! 
 
Volgende week is alweer de laatste week voor de herfstvakantie. Dan zit de eerste periode er 
op. We zijn volop bezig met de Kinderboekenweek, er wordt vooral heel veel (voor-)gelezen, 
maar er zijn daarnaast ook andere activiteiten. Zo gaan de groepen 1 t/m 4 aanstaande 
maandag naar de voorstelling ‘Ik word oppasser voor één dag’ in de Wilhelminaschool. En 
we sluiten de Kinderboekenweek af met onze vertrouwde Kinderboekenmarkt. 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Bijbelverhalen 
De verhalen gaan nu over de 3 aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jakob. Abraham en Sara 
hebben heel lang moeten wachten op de geboorte van hun kind Izaäk. Ondertussen had 
Abraham bij een dienstmeisje wel een kind gekregen, maar Izaäk is het kind van Gods 
belofte. Als de jongen wat groter is geworden krijgt Abraham de opdracht om hem door een 
offer weer terug te geven aan God. Met een zwaar hart beklimt Abraham samen met zijn 
zoon Izaäk de berg om dit moeilijke offer te brengen. Als het 
dan zover is grijpt God op het laatste moment in: Izaäk hoeft 
niet geofferd te worden, want Abraham heeft laten zien dat 
hij God wilde gehoorzamen. Uiteraard ging het God niet om 
een mensenoffer, maar om het bewijs dat Abraham wel wílde 
gehoorzamen.  
Ook nu vraagt God van ons dat wij kiezen voor Hem. Dat is 
de ene keer makkelijker dan de andere keer. En vaak 
hebben wij er geen zin in om iets te kiezen dat ons 
tegenstaat. Maar wij zullen met God nooit de verkeerde 
keuze maken, Hij zal ons steeds weer helpen om goede 
keuzes te maken en Zijn weg te volgen.  
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Zending – actuele stand € 229,45    doet U ook mee? 
De opbrengst is tot nu een beetje ‘mager’. Gemiddeld wordt er per week € 10,00 opgehaald 
in de hele school. Daarnaast komt er af en toe een gift via de bank binnen, waarvoor hartelijk 
dank!  
Het zou mooi zijn als we samen de schouders eronder zetten om voor onze sponsorkinderen 
goed onderwijs en goede leefomstandigheden te zorgen.   
U kunt ook een bedrag in één keer overmaken op IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35 
              CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    
  
 
Terugblik studiemiddag 28-09  
Het was enerzijds een praktische vergadering met allerlei algemene 
zaken die besproken moesten worden, waaronder activiteiten die we 
weer gaan oppakken na 2 jaar. Verder hebben we ons verder 
verdiept in Parnassys en het gebruik van de groepskaart. Dit is er met 
name op gericht om de administratieve last voor de leerkrachten 
naar beneden te krijgen.  
Maar we vinden het ook belangrijk om ‘van en met elkaar te leren’. 
Enkele collega’s hadden kort daarvoor een cursus ‘Bewegend leren’ 
gevolgd en zij hielden een presentatie voor het hele team wat je er 
praktisch mee kan doen in je eigen groep. 
Het gaat om een stukje bewustzijn dat verbindingen die je tussen je 
linker en rechterhersenhelften legt, gebeuren vanuit beweging. 
Daardoor kan informatie leren soms beter door in beweging te zijn.  
Inmiddels wordt er in alle groepen al flink mee gewerkt en het plezier 
van de kinderen is erg groot! 
 
 
Dag van de Leraar – bedankt! 
Namens alle leerkrachten wil ik u heel hartelijk danken voor de lieve attenties die zij mochten 
ontvangen! Dat varieerde van prachtige (zelfgemaakte) bloemen, tot chocola,  
verrassingsmandjes en vele lieve kaartjes. Het was geweldig, bedankt! 
 
 
Kinderboekenmarkt – donderdag 14 oktober van 13.45 – 14.30 uur 

Kinderen mogen boeken van thuis meenemen om te verkopen.  
Ook kunnen ze bij andere leerlingen boekjes kopen. 
• graag van te voren een prijsje erop zetten 
• leerlingen van groep 1 t/m 3 mogen één begeleider mee om te   
• helpen met het geld. 
• neem een kleedje mee om alles op te zetten op het plein 
 
Iedereen is vanaf 13.45 uur van harte welkom op het grote plein. 
Bij regen alleen de volwassenen bij groep 1 t/m 3 naar binnen om te helpen.   

 
We hopen dat er veel boekjes van eigenaar wisselen, zodat er in de herfstvakantie en daarna 
fijn gelezen kan worden! 
 
 
Vanuit de MR 
Tijdens de MR vergadering van 22-09 kwam een terugkoppeling van vragen die 
waren gesteld tijdens de informatieavond van groep 8. Daar ging het over het 
voorlopig advies VO en waarom in groep 7 niet een voorzichtige prognose werd 
gegeven.  
Als school hebben we deze vraag serieus opgepakt en de leerkrachten van groep 
7 en 8, de IB’er en de directie hebben hierover nagedacht en hebben enkele 
afspraken gemaakt. Het is goed dat u als ouders hier allemaal van op de hoogte 
bent.  



o tijdens het rapportgesprek in februari zullen de leerkrachten van groep 7 een 
voorlopige prognose geven 

o deze prognose komt tot stand n.a.v. de uitslag van het LVS en van de observaties van 
de leerkracht 

o niet alleen cognitieve vaardigheden, maar zeker ook motivatie, inzet en werkhouding 
spelen een rol bij de prognose 

o de prognose zal een breed spectrum bevatten, dus niet een enkelvoudige keus  
(bijv. mavo/havo) 

o het Drempelonderzoek zal vanaf volgend jaar in groep 8 naar voren gehaald worden  
o de voorlopige adviesgesprekken in groep 8 zullen daardoor voor de herfstvakantie  

plaatsvinden  
 
 
Jaarplan 2021-2022 
Bij de hoofdingang hangt nu de ‘Visual’ duidelijk zichtbaar voor iedereen. Het geeft een mooi 
beeld waar wij als LOGOS en als Juliana voor staan en voor willen gaan. 
Deze keer zal ik ‘Gepersonaliseerd leren’ meer toelichten. 
 
Gepersonaliseerd leren 
v Eigenaarschap: We willen kinderen meer en meer verantwoordelijk maken voor hun eigen 

leerproces. Dat houdt in dat zij (samen met de leerkracht) nadenken over wat zij willen 
leren en waar zij hulp bij nodig hebben. Dat geeft een bepaalde ruimte om je eigen 
doelen te stellen en zelf te ontdekken wat er nog meer te leren is. Wij zijn als school in 
ontwikkeling om dit goed op de rit te krijgen.  

v Digitale leermiddelen: Er is voor iedere leerling een eigen Chromebook beschikbaar 
waardoor zij hun werk waar nodig op elk moment digitaal kunnen verwerken. Groep 4 en 
5 gaan een pilot van Junior Cloud volgen, de digitale verwerking van rekenen. 

v Weektaken: Vanaf groep 3 werken we met weektaken waardoor kinderen leren hun eigen 
werk te plannen en keuzes te maken wanneer iets af moet zijn. Ook bij de kleuters wordt al 
gewerkt met een planbord wat ook keuzes vraagt van de kinderen. 

 



Oudertevredenheidsonderzoek (OTO) en leerling tevredenheidsonderzoek (LTO) 
Na de herfstvakantie zal er schoolbreed een tevredenheidsonderzoek worden gehouden 
onder zowel ouders als kinderen. Het betreft hier alleen de kinderen van groep 6, 7 en 8. 
Ouders van deze groepen hebben gisteren een brief gehad over het LTO en de mogelijkheid 
hun kind hiervoor af te melden. Dit moet voor 14 oktober gebeuren. 
Volgende week ontvangen alle ouders een brief met informatie over het OTO dat direct na 
de herfstvakantie zal plaatsvinden. 
 
 
PICA typen 
Vanuit school willen we de kinderen vanaf groep 6 de gelegenheid 
bieden om een typediploma te halen. Het is belangrijk voor kinderen als 
hun focus tijdens het typen ligt bij de taak die ze aan het doen zijn en niet 
bij het typen op zich. Het levert daarnaast ook tijdwinst op als je vlot kunt 
typen. Ergonomisch gaan de kinderen erop vooruit, omdat alle 10 de vingers worden benut.  
De financiële investering doen wij en de tijdsinvestering vragen we van u. Dat heeft voor u het 
voordeel dat deze cursus gratis wordt aangeboden! U krijgt van ons een toetsenbord, stickers 
om af te plakken en toegang tot het online programma. De kinderen gaan thuis aan de slag 
met het behalen van hun diploma. Na de herfstvakantie gaan wij starten met deze cursus.  
 
Veilig Verkeer Leerdam 
Namens de werkgroep VVN Leerdam stuur ik deze dringende oproep door. 
De werkgroep Veilig Verkeer in Leerdam heeft door de corona pandemie de afgelopen 2 jaar geen 
activiteiten kunnen houden. Zoals de fietskeuring, fietsexamen voor leerlingen van groep 7 en 8 en het 
begeleiden bij de dode hoek lessen zijn niet doorgegaan. 
Door te weinig bestuursleden, vrijwilligers en de eisen van de overheid bestaat de kans dat de 
werkgroep moet gaan stoppen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die deze werkgroep 
willen ondersteunen.  Zij kunnen zich aanmelden bij Hendrik Jonkman (jonkman.h@kpnmail.nl)  
 
 
Flyer Samen Doen – vakantieactiviteiten 
 

 

GRATIS
Meld je aan

vol=vol

HERFSTVAKANTIE
ACTIVITEITEN

In de herfstvakantie 
organiseren wij weer 
verschillende to!e activiteiten 
voor alle kinderen. 

KOM JE OOK? 

Aanmelden (vol=vol!) 
Aanmelden kan via 
www.vijfheerenlandenactief.nl
Tik bij de zoekfunctie je woonplaats in 
en zoek naar de activiteit

Groep 1 t/m 4

Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 
bouwen wij een gave binnenspeeltuin 

Maandag 18 oktober
10.00 tot 11.00 uur
Gymzaal het Spant, Ameide

13.15 tot 14.15 uur
Gymzaal het Brandpunt, Nieuwland

Dinsdag 19 oktober
14.00 tot 15.00 uur
Gymzaal Laco, Leerdam 
          
Woensdag 20 oktober
10.00 tot 11.00 uur   
Gymzaal de Pukkel, Meerkerk 

Donderdag 21 oktober  
10.00 tot 11.00 uur  
Stormbaan
Gymzaal Laco, Leerdam 
               

Groep 5 t/m 8

Met kinderen uit groep 5 t/m 8 
spelen we een potje freeruntikkertje

Maandag 18 oktober
11.00 tot 12.00 uur  
Gymzaal het Spant, Ameide
    
14.15 tot 15.15 uur
Gymzaal het Brandpunt, Nieuwland 

Dinsdag 19 oktober
15.00 tot 16.00 uur
Gymzaal Laco, Leerdam 

Woensdag 20 oktober 
11.00 tot 12.00 uur
Gymzaal de Pukkel, Meerkerk
          
Donderdag 21 oktober  
11.00 tot 12.00 uur
Stormbaan
Gymzaal Laco, Leerdam



 
Verjaardagen in oktober  
  1 Nynke    groep 4  
  2 Pepijn  groep 8  
  7 Job  groep 4  
  8 Ruan  groep 4  
  8 Flynn  groep 5  
12 Stefan  groep 7  
14 Anne  groep 3  
16 Cato  groep 6  
16 Nathan  groep 6  

17 Zem  groep 4  
20 Hannah  groep 4  
21 Roemer  groep 8  
21 Naomi  groep 7  
21 Bas  groep 7  
29 Dylan  groep 4  
29 Lucas  groep 7  
31 Puck  groep 6

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
                                                         
           Agenda  
 

dinsdag 12 oktober:  oudervertelgesprekken 
donderdag 14 oktober: Kinderboekenmarkt 13.45 – 14.30 uur 
 
maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10: HERFSTVAKANTIE 
 
maandag 25 oktober: start ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek 
dinsdag 26 oktober:  controle fietsverlichting groep 6, 7 en 8 
donderdag 28 oktober: vergadering OR 
woensdag 3 november: Dankdag – schoolontbijt 
vrijdag 5 november: verschijnen nieuwsbrief 4 
vrijdag 19 november: studiedag – alle groepen vrij 
 
 

 
       Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
 

Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 


