
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders en verzorgers,                nieuwsbrief 5;   16-11-2021 
De tijd gaat nu heel snel, nog ruim 5 weken en dan is het Kerst. Momenteel is vooral in de 
onderbouw de aandacht voor het feest van 5 december, maar de bovenbouw gaat vanaf 
volgende week al oefenen voor het Kerstfeest. Op dit moment weten we nog niet of het 
kerstfeest daadwerkelijk in de kerk kan plaatsvinden zoals we dat bedacht hadden. Mocht 
het zo zijn dat het niet mogelijk is, dan houden we de vieringen in kleiner verband op school 
zonder ouders. Wel zal alles gefilmd dan worden en ontvangt u na afloop een link om samen 
terug te kunnen kijken. 
Ook de open dag van ‘JULIANA IN BEDRIJF’ van dinsdag 23-11 kan helaas niet doorgaan. We 
voeren nu het beleid dat er zo min mogelijk ouders en mensen van buitenaf de school in 
komen. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar wel weer deze leuke open dagen houden.  
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Bijbelverhalen 
Eén van de zonen van Jakob is Jozef. Hij is als slaaf weggevoerd naar Egypte en heeft daar 
een tijd in de gevangenis doorgebracht. Daar ontmoette hij 2 belangrijke personen, namelijk 
bedienden aan het hof van de Farao. De ene was de schenker van de koning, de andere de 
bakker. Beiden kregen op een nacht een bijzondere droom en met Gods hulp kon Jozef deze 
dromen uitleggen. Na verloop van tijd kreeg de Farao ook een bijzondere droom en Jozef 
werd uit de gevangenis gehaald om ook deze droom te verklaren. Ook nu kon hij met Gods 
hulp dit doen en het zorgde ervoor dat hij ineens een heel belangrijke positie mocht bekleden 
aan het hof: hij werd onderkoning, de op één na belangrijkste persoon in Egypte.   
 
Ondanks alle tegenslagen (hij werd als slaaf 
verkocht, werd vals beschuldigd en zat jarenlang 
onschuldig in de gevangenis) bleef Jozef op de 
Heer vertrouwen. En God keek naar hem om en 
zorgde voor hem, dwars door alle moeite heen. 
We zien hierin dat het niet altijd makkelijk is om te 
blijven geloven, om te blijven vertrouwen.  
Maar we zien ook dat God altijd trouw blijft, Hij 
laat nooit los waar Zijn hand aan is begonnen! 
Dat gold toen en dat geldt ook voor nu, in welke 
omstandigheden we ook mogen zijn. 
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Lief en leed 
• Helaas is de operatie van juf Ellen (gr. 5) voorlopig uitgesteld vanwege de druk op de 

zorg. Dat betekent dat zij voorlopig nog met haar rugklachten moet blijven rondlopen. 
We hopen met haar dat er toch spoedig weer plek zal zijn. 

• We denken ook aan al die gezinnen die noodgedwongen thuiszitten in quarantaine. 
We wensen hen veel geduld en wijsheid toe. 

 
 
Corona en school  
Sinds vorige week zijn de maatregelen weer aangescherpt en dat geldt ook voor school. 
Hieronder staan alle afspraken nog eens op een rijtje: 
 

• bij klachten thuisblijven en laten testen 
• tijdens wachten op een testuitslag ook thuisblijven 
• is een gezinslid positief getest, dan blijft het hele gezin thuis in quarantaine 
• ouders mogen alleen de school in na afspraak 
• voorlopig geen inloop ouders kleutergroepen op vrijdag 

 
Momenteel hebben wij 5 leerlingen verdeeld over 3 groepen 
die positief getest zijn. Dat valt nog erg mee als je kijkt naar het 
landelijke beeld. Zodra er beduidend meer leerlingen in één 
groep positief getest zijn, gaan wij in overleg met de GGD wat 
de beste strategie is.  
Het kan dus op enig moment gebeuren dat er een hele groep 
in quarantaine moet. Op dat moment verzorgt de leerkracht 
thuisonderwijs aan de hele groep. Als enkele kinderen thuis 
moeten zijn vanwege quarantaine, werken deze kinderen via 
Google Classroom mee met de groep. 
 
Ik vraag uw begrip voor het feit dat leerkrachten het  
’s morgens voor half 9 erg druk hebben met het klaarzetten van 
werk voor leerlingen die ineens afgemeld worden. Het kan zijn 
dat er dan pas de volgende dag werk gereed staat. Houd u 
zelf steeds contact met de leerkracht via Basis Online, dan 
komt het zeker goed!  
 
 
Verkeerslessen 

Vorige week donderdag kregen de groepen  
2, 3, 4 en 7 verkeersles op het schoolplein.  
Het was lang geleden dat we dit hebben gedaan 
en het was goed te merken dat veel (jonge) 
kinderen nog niet gewend zijn om goed te fietsen. 
Vandaar onze aanbeveling om regelmatig met 
uw kind op de fiets te gaan en hen zo te laten 
wennen aan het verkeer. 
 
Aankomende donderdag hebben de groepen  
1, 5 en 6 deze verkeersles.  
Alle kinderen van groep 5 en 6 moeten dan op de 
fiets naar school komen. 
 

 
 
 
 
 



Vacature 
Per 1 januari 2022 ontstaat er een 
vacature vanwege het vertrek van  
juf Riëtte.  
Inmiddels heeft er vorige week een 
advertentie gestaan op allerlei sociale 
media en in verschillende edities van  
Het Kontakt.  
Tot op dit moment is er helaas nog geen 
enkele reactie binnengekomen. We 
blijven hoop en moed houden dat het 
goed komt en ik vraag u daarbij dringend 
om eens goed rond te kijken in uw eigen 
sociale netwerk of daar wellicht   
iemand is die graag wil komen werken op 
onze prachtige school.  
                                                                                                              

           ZEG HET VOORT!! 
 
Gastlessen Natuurcentrum Gorinchem 
Aanstaande donderdag zullen er in alle groepen gastlessen worden verzorgd in het kader van 
de ‘afvalvrije’ school. Iedere 3 jaar komt deze organisatie langs om samen met de kinderen te 
kijken hoe het afval scheiden gaat, waarbij de afvalbakken worden leeggehaald en bekeken 
en besproken. Het is goed om al van jongs af aan te leren hoe belangrijk het is ons afval goed 
te scheiden zodat we allemaal meewerken aan een schoner milieu. 
 

 
Sinterklaas viering 
Op vrijdag 3 december zal de Sint met enkele (roetveeg) Pieten de school 
een bezoekje brengen. Hij zal in de hal groep 1 t/m 4 ontmoeten en daar 
een leuk programma krijgen. In de groepen 5 t/m 8 worden deze week de 
lootjes getrokken.  
Meer informatie ontvangt u van de eigen leerkracht. 
 
 

 
Oudertevredenheidsonderzoek (OTO)  
U heeft nog deze week de tijd om de vragenlijst in te vullen die u 
enkele weken geleden ontvangen heeft. Deze week hebben 
degenen die er nog niet aan toe waren gekomen een 
herinnering ontvangen. Afgelopen maandag stond de teller op 
49%. Dat betekent dat de helft van de ouders de vragenlijst heeft 
ingevuld (waarvoor hartelijk dank!), maar de andere helft nog 
niet. 
Ik vraag u dringend deze vragenlijst alsnog in te vullen. Het is voor 
ons belangrijk dat er een zo ruim mogelijke respons is waardoor 
wij een goed beeld krijgen hoe u als ouders de school ziet. 
 
 
Studiedag en studiemiddag 
Op vrijdag 19 november zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag. 
Op maandag 22 november vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen van groep 1-3 vrij vanwege een 
studiemiddag. In de volgende nieuwsbrief vertel ik u meer over de inhoud van beide studie 
bijeenkomsten. 
 
 
 



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 ‘Aantrekkelijk Partnerschap’ meer toelichten. 
 
Aantrekkelijk Partnerschap 
v Samenwerking VO scholen: Met het Heerenlanden College in Leerdam hebben wij een 

samenwerking afgesproken op het gebied van Techniek & Science. De groepen 7 en 8 
krijgen ieder 4x per schooljaar een middag les op het HLC van docenten techniek en 
scheikunde. Het voordeel daarbij is dat de school veel meer expertise en mogelijkheden 
kan bieden dan wij in huis hebben. En de leerlingen ervaren op deze manier hoe het is om 
op een VO school les te krijgen. 
Daarnaast gaan leerlingen van groep 7 en 8 naar Het Gilde in Gorinchem om ook daar 
technieklessen te krijgen en docenten van die school komen gastlessen verzorgen op onze 
locatie. 

v Muziekimpuls: Voor het 3e jaar werken wij samen met de Muziekschool als partner om te 
zorgen voor meer en beter muziekonderwijs. In de afgelopen jaren hebben we samen met 
hen een keuze gemaakt voor een nieuwe methode (1-2-3 Zing) en docenten van de 
muziekschool komen lessen verzorgen waar onze leerkrachten weer van kunnen leren.  

v Gaan voor ‘goed’: In de loop van dit schooljaar willen wij onderzoeken of wij het 
predicaat ‘goed’ kunnen behalen bij de inspectie. Gezien de kwaliteit van ons onderwijs 
denken wij dat dit zeker mogelijk moet zijn.  

 

 
 
 
 
 
 
  
  



 

Verjaardagen in november:
17  Man-Chun  groep 8  
20  Gideon  groep 7  

23  Wessel  groep 7  
28  Lev   groep 2 

Verjaardagen in december
 
  2  Liz   groep 2  
  2  Alicia   groep 6  
  2  Winston  groep 2  
  2  Jaira   groep 7  
  8  Boaz   groep 2  
12  Max   groep 5  
12  Julia   groep 6  
12  Mees   groep 8  

16  Milan   groep 3  
16  Fenna  groep 2  
20  Rosalie  groep 3  
21  Milou   groep 8  
22  Ayden  groep 4  
22  Mees   groep 8  
25  Mees David  groep 8  
26  Simon   groep 2  
29  Thimo   groep 2 

 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 

 
 
                                                         
           Agenda  
 

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 
 
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 

 
 
 
 


