
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders en verzorgers,                nieuwsbrief 4;   29-10-2021 
We zijn weer goed gestart na de vakantie en we genieten van de gezelligheid met elkaar.  
Bij de kleuters wordt volop gewerkt over het thema ‘Herfst’ en zo ontdekken zij van alles over 
kleuren, vormen, groei, vruchten, spinnetjes etc. 
Afgelopen dinsdag is bij alle fietsen van groep 6, 7 en 8 de verlichting gecontroleerd. Heel 
belangrijk in deze tijd waar het ’s morgens nog lang donker is. Aankomend weekend gaat de 
klok weer terug en worden de dagen alsmaar ‘korter’. Fijn dat de verlichting bij de meesten 
goed op orde was, hier en daar moest wel een batterij vervangen worden van de losse 
lampjes. Half november hopen we ook weer verkeerslessen te houden op het schoolplein om 
zo te werken aan de vaardigheid van de kinderen in het verkeer. Meer hierover leest u in deze 
nieuwsbrief. Ik wens u veel leesplezier

Bijbelverhalen 
We vertellen nu de verhalen van Jakob, zoon van Izak en kleinzoon van Abraham. Met zijn 
tweelingbroer Ezau groeit hij op bij de tenten van moeder Rebecca, terwijl Ezau meer als 
jager te vinden is in de velden. Ezau is net iets eerder geboren en heeft daardoor het 
eerstgeboorterecht. Via een slinkse streek weet Jakob met hulp 
van moeder Rebecca dat recht te ontfutselen. Als Ezau daar 
achter komt is hij woedend en wil hij Jakob vermoorden. Daarom 
vlucht Jakob weg en wil naar zijn oom in Haran toe.  
Als het donker wordt zoekt hij een steen om als hoofdkussen te 
gebruiken en doet daar zijn mantel omheen. Terwijl hij slaapt 
droomt Jakob van een heel lange ladder en daarop lopen 
engelen op en neer tot in de hemel. Ook hoort hij een stem 
zeggen: ‘Ik ben de Here God, de God van je vader en 
grootvader. Ik wil ook jouw God zijn. Het land waarop je ligt geef 
ik aan jou en je nageslacht. Ik blijf altijd bij je’. 
Het is heel bijzonder dat God Jakob opzoekt en deze belofte 
aan hem geeft. Dat had hij niet verdiend met zijn slinkse leugens 
bij vader Izak. Jakob belooft God dat hij Hem wil dienen met 
alles wat hij heeft. Hij noemt deze plaats ‘Bethel’, dat betekent 
‘huis van God’. Mooi detail daarbij is dat de Bethelkerk in 
Leerdam hieraan zijn naam dankt.  
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Lief en leed 
• Aankomende woensdag zal juf Ellen (gr. 5) worden geopereerd aan een hernia. Wij 

wensen haar veel sterkte toe en een voorspoedig herstel. 
• In het gezin van Danee (gr. 6) is onverwacht rouw gekomen door het plotseling 

overlijden van oma. Wij wensen hen allen veel kracht en troost toe in deze moeilijke tijd! 
• Op 2 oktober is in het gezin van Micha (gr. 4) en Maël (gr. 2) een zusje geboren. Zij 

heeft de naam Deva gekregen. Wij wensen hen veel geluk en zegen toe! 
 
 
Afsluiting Kinderboekenweek 
Alle kinderen kregen een heerlijk ijsje namens de OR en op donderdagmiddag hebben we 
een geweldige boekenmarkt gehad! 

 
 
Dankdag en Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 3 november is het Dankdag. Dan is er bijzondere aandacht voor alle goede 
gaven en zegen die onze God ons heeft gegeven. In de groepen zal daar bij stil gestaan 
worden. Op diezelfde dag houden wij ook het Schoolontbijt. Vorig jaar moesten we dat 
helaas overslaan, maar nu gaan we het weer doen.  
Alle kinderen mogen (als ze dat willen) in pyjama op school 
komen en we schuiven om half 9 direct aan bij de feestelijk 
gedekte tafels. 
Voor deze ene keer hoeven de kinderen dus thuis niets te eten.  
Bij deze nieuwsbrief zit ook een brief over dit schoolontbijt als 
bijlage en de kinderen krijgen een kleurplaat of een werkboekje 
met informatie mee.  
 
 
School in Bedrijf – dinsdag 23 november 

We willen graag weer ‘open huis’ houden om zo iedereen de 
gelegenheid te geven eens ongedwongen te kijken hoe wij 
werken. Van 10.30 – 12.00 uur is iedereen van harte welkom 
om de school in te lopen en een kijkje te nemen in de 
groepen. Wel vragen wij u dringend alleen te komen indien u 
geheel klachtenvrij bent en niet in aanraking bent geweest 
met iemand die positief getest is. Ook is er een maximum van 
4 ouders per lokaal. Indien het al vol is kunt u wellicht even 
ergens anders een kijkje nemen. Ouders van de OR zorgen 
voor een lekker kopje koffie/thee en een koekje daarbij.  

 
 
 
 
 



Jaarplan 2021-2022 
Heeft u bij de hoofdingang de ‘Visual’ al de ‘gezien? Het geeft een mooi beeld waar wij als 
LOGOS en als Juliana voor staan en voor willen gaan. 
Deze keer zal ik ‘Vakmanschap’ meer toelichten. 
 
Vakmanschap 
v Doordacht Passend Lesmodel (DPL): Dit is een traject dat wij met het hele team volgen 

gedurende 2 jaar. We zijn er al mee begonnen, maar door de lockdown is dat stil gelegd. 
Nu pakken we de draad weer op tijdens onze studiedag op 19 november. Het doel van 
deze training is dat leerkrachten bij iedere les helder de doelen duidelijk maken, dat zij een 
beredeneerd aanbod bieden met oog voor iedere leerling. Meer hierover zal ik toelichten 
na de studiedag. 

v Onderzoekend en spelend leren: Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op 
ontdekking uit. Ze willen onderzoeken wat er in de wereld om hen heen te beleven is en 
doen dat door vragen te stellen en te experimenteren. Aan de leerkracht de uitdaging om 
te zorgen dat er volop nieuwe dingen te ontdekken zijn en dat kinderen de ruimte krijgen 
om hun nieuwsgierige vragen te stellen.  

v Vakleerkrachten: Wij hebben al vele jaren juf Cathy die de Engelse lessen verzorgt in alle 
groepen. Zij leren van haar een grote spreekvaardigheid in Engels en daarnaast een stukje 
grammatica. Op vrijdag hebben we meester Nick die het bewegingsonderwijs verzorgt. 
Vol enthousiasme staat hij paraat en de kinderen zijn tijdens het gym uur volop bezig met 
allerlei gymactiviteiten.  

 
 

 
Oudertevredenheidsonderzoek (OTO) en Leerling tevredenheidsonderzoek (LTO) 
Als het goed is heeft u deze week een link ontvangen om het oudertevredenheidsonderzoek 
in te vullen. Wij hopen dat u daar ruim gebruik van zult maken. Op school worden in groep  
6, 7 en 8 het leerling tevredenheidsonderzoek afgenomen. Als wij de uitslagen binnen hebben 
zullen we deze publiceren op de website. 
 



Verkeerslessen op het plein 
Op donderdag 11 en 18 november zullen we weer verkeerslessen houden op het plein. Wij 
zoeken nog enkele ouders die ons op één van die dagen kunnen helpen.  
Ook als u maar een gedeelte van de dag kunt is dat prima. Geeft u dit dan door bij de 
leerkracht of bij de directie. 
Donderdag 11 november: groep 2, 3, 4 en 7 
Donderdag 18 november: groep 1, 5 en 6 
Groep 8 gaat een andere keer een fietsroute afleggen 
door Leerdam heen. 
 
Verkeersveiligheid 
Aankomende week zal er een gesprek zijn met de 
gemeente Vijfheerenlanden over de verkeerssituatie 
rondom de school. Wij maken ons nog steeds zorgen 
over de onveiligheid aan de voorkant, waar de kleuters zo de hoofdweg op kunnen rennen.  
We houden u op de hoogte van de uitkomst van dit gesprek. 
 
 
Informatie namens GGD (zie ook de bijlage) 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders 
om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.  
  
Gezondheidsonderzoeken op school  
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een 
uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek met als doel om samen met u als 
ouder/ verzorger de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen.   
Het onderzoek sluit aan op de contactmomenten die u op het consultatiebureau heeft 
gehad. Naast een check van oren, ogen en groei is er aandacht voor hoe het verder met uw 
kind gaat op school, thuis en in de omgang met vriendjes.   
  
In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen:  
https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs  
  
Het hele jaar bereikbaar  
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door 
bereikbaar voor vragen en advies over gezond opgroeien. 
Vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan en via het 
inloopspreekuur, de mail, het telefonisch spreekuur en de chat gesteld worden.   
Kijk op www.ggdru.nl hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken.  
 
Vaccinaties  
De GGD voert ook het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen 
een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar 
dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren tegen 
difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond.  
  
Het GGD-team van uw school  
Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.  
Voor dit schooljaar zijn dit: Amina Makran (jeugdarts), Astrid Harms (jeugdverpleegkundige), 
Erna Jansen (doktersassistente).  
 
 
Afwezigheid directie 
Aankomende week zal ik op donderdag 4 en vrijdag 5 november niet aanwezig zijn vanwege 
een tweedaagse training. Op donderdag is juf Geeske het aanspreekpunt, op vrijdag zijn dat 
juf Myrthe en juf Riëtte. 
 



Viering Kerstfeest 
Het duurt nog wel even, maar het is goed alvast de datum en 
tijden van de viering van ons Kerstfeest door te geven.  
Wij zitten helaas nog steeds met de beperkingen vanwege 
Corona, maar we hebben gezocht in goed overleg met 
verschillende kerken waar we terecht kunnen. 
Helaas is het niet mogelijk het kerstfeest met de hele school 
tegelijk te vieren vanwege het groot aantal kinderen en 
ouders.  
We zijn daarom tot het volgende compromis gekomen: 
 

- datum en plaats: donderdag 23 december in de Bethelkerk 
- van 17.30 – 18.30 uur: viering voor groep 1 t/m 4 
- van 19.30 – 20.30 uur: viering voor groep 5 t/m 8 
- per gezin mag slechts één ouder aanwezig zijn in de kerk 
- andere gezinsleden kunnen via de livestream meekijken 
- U mag alleen naar de kerk komen indien u geen klachten heeft of in contact bent 

geweest met positief geteste personen. 
- In de kerk wordt onderling 0,75 m afstand gehouden en om en om is er een lege bank. 

 
 
Verjaardagen in november:
  2  Liv   groep 2  
  4  Lize   groep 7  
  5  Jesse   groep 8  
  6  Niek   groep 2  
10  Tim   groep 6  
15  Sophie  groep 2  

16  Naomi  groep 4  
17  Man-Chun  groep 8  
20  Gideon  groep 7  
23  Wessel  groep 7  
28  Lev   groep 2 

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
                                                         
           Agenda  
 

woensdag 3 november:  Dankdag – schoolontbijt 
donderdag 11 november:  verkeerslessen groep 2, 3, 4, 7 
donderdag 18 november:  verkeerslessen groep 1, 5, en 6 

 
vrijdag 19 november: studiedag – alle groepen vrij 
 
maandag 22 november:  studiemiddag gr. 1-3: vanaf 12.00 uur vrij 
dinsdag 23 november:  School in Bedrijf van 10.30 – 12.00 uur 
vrijdag 3 december:  viering Sinterklaas, vanaf 12.00 uur vrij 
donderdag 23 december:  viering Kerst 
 
Kerstvakantie:   maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01 
 
 

 
       Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
 

Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 


