
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,                  nieuwsbrief 6;   10-12-2021 
Er hangt een fijne kerstsfeer in de school. Overal mooi versierde kerstbomen en allerlei mooie 
kerst-knutsels. Iedere morgen beginnen we in elke groep met het aansteken van de 
adventskaarsen en het zingen van kerstliederen. Ook in de Bijbelverhalen leven we toe naar 
het kerstfeest. We hopen echt dat we als school open blijven tot aan de kerst, dan hebben 
we de tijd om alles goed af te ronden. 
We zijn dankbaar dat alles nog zo goed mag gaan op school in deze coronatijd. Er zijn in 
totaal 3 groepen in quarantaine geweest en dat was hooguit voor een week waarbij de 
kinderen thuis online les kregen. Verder lijken de besmettingen nu wat af te nemen, de klassen 
zitten in ieder geval weer goed vol.  
Je merkt dat de kinderen zich makkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie op school: de 
meeste leerlingen van groep 6. 7 en 8 dragen een mondkapje in de gang en hebben sinds 
gisteren zelftesten meegekregen, in de gang hebben we looproutes en op het plein spelen 
we weer in aparte vakken. Hopelijk zijn deze maatregelen van korte duur en kunnen we straks 
weer naar het normale. Dat geldt ook voor u als ouders, we hopen echt dat u straks de school 
weer in mag komen. We waarderen het zeer dat u zo flexibel bent en zich houdt aan alle 
afspraken, fijn!  
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.	

Advent is dromen dat Jezus zal komen 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
En weer in geuren en kleuren verhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
Herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Niet als een kind en niet in een kribbe 
maar als een vredevorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 
   
 
Kerstviering in de eigen groep 
Op vrijdagmorgen 24 december zal in iedere groep het kerstfeest worden gevierd.  
Kinderen mogen dan in hun mooie kerstkleren naar school komen.  
De OR trakteert de kinderen op iets lekkers, dus ze hoeven niets mee te 
nemen. Ook krijgen alle kinderen een prachtig boek namens de OR en 
school. 
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Kerstliederen zingen Lingesteyn 
Op maandag 13 december zullen de groepn 5 en 7 naar Lingesteyn gaan. Daar zullen ze 
buiten op het plein enkele kerstliederen zingen voor de bewoners. We zijn dankbaar dat op 
deze manier toch een stukje betrokkenheid met de bewoners en de kinderen mag zijn. 
 
 
Kerstbakjes bewoners  
Op 24 december zullen de kinderen van groep 2 en 8 kerstbakjes 
rondbrengen bij de bewoners boven de school. De kleuters hebben de bakjes versierd, groep 
8 heeft de bakjes gevuld met een mooi kerststukje en groep 3 maakt daar een mooie 
kerstkaart bij. 
 
 

Zending – actuele stand € 484,96    doet U ook mee? 
Van ons sponsorkind Andrea Gabriela ontvingen wij deze prachtige 
tekening. Zij wenst ons allen Gods zegen toe! 
Andrea  Gabriela gaat naar een overheidsschool en krijgt via het 
centrum van AMG (huiswerk)begeleiding, christelijk onderwijs, een 
dagelijkse maaltijd en medische zorg indien nodig.  
 
Normaal gesproken houden we tijdens het kerstfeest in de kerk een 
collecte voor de zending. Daar wordt altijd heel royaal gegeven. Nu 
wij het kerstfeest niet in de kerk kunnen vieren, missen we ook uw 
bijdrage. 
Daarom durf ik het aan u op te roepen met gulle hand een donatie 
te doen voor de zending. Van harte aanbevolen! 
 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    
  

 
 
Lief en leed 

• Juf Ellen (gr. 5) is eind november alsnog geopereerd en zij herstelt voorspoedig. 
Momenteel volgt zij revalidatie en ze hoopt in januari weer langzaamaan op te starten. 

• We feliciteren het gezin Pors van harte met de geboorte van hun dochter en zusje 
Lova. Alles is goed met moeder en kind en binnenkort hopen ze thuis te komen. 

• In de 2e schoolweek van januari zal juf Jansje (gr. 6) met 
zwangerschapsverlof gaan. Het gaat tot nu toe prima met haar en daar zijn 
we dankbaar voor. De vervanging hebben we gelukkig goed kunnen 
regelen in de persoon van onze juf Nellie. Heel fijn dat zij dit op zich wil 
nemen en de ouders van groep 6 zijn inmiddels geïnformeerd over de 
veranderingen. Wij wensen juf Jansje een heel goede rustperiode toe en we 
kijken uit naar de geboorte van hun tweede kindje. 

• Julian (gr. 7) is onlangs erg ziek geweest waardoor hij op de kinder-IC van het Erasmus 
MC kwam te liggen. Gelukkig mocht hij weer spoedig herstellen en inmiddels is hij weer 
thuis en volgt al weer de lessen van school. We zijn dankbaar en blij dat het al met al zo 
goed is verlopen.  

• Senna uit groep 7 gaat in de kerstvakantie verhuizen naar Veenendaal. Dat betekent 
dat zij helaas afscheid gaat nemen van onze school. We zullen haar gezelligheid en 
sportiviteit missen! We wensen haar alle goeds toe op de nieuwe school! 

 
 
Welkom op school 
De volgende kinderen zijn de laatste tijd ingestroomd in groep 1:  
Tom, Sofie, Rosalie, Lisa, Fernando, Gijs, Finn, Alan en Willem.  
Van harte welkom en we hopen dat jullie veel plezier zullen hebben!  
 
 



School en corona  
Zoals ik al aangaf krijgen wij de indruk dat de piek wat voorbij is. De meeste kinderen zijn weer 
op school en er is geen enkele groep in quarantaine. Neemt niet weg dat er nog wel enkele 
gezinnen in quarantaine zitten en dat kan soms erg lang duren. Ik heb u regelmatig via Basis 
Online op de hoogte gehouden van de actuele situatie met betrekking tot de maatregelen 
en afspraken. Ik begrijp heel goed dat het soms verwarrend kan zijn, wij moeten soms ook 
echt goed nadenken of een kind nu wel of niet naar school mag komen. 
 
Een belangrijke aanpassing die de overheid heeft gedaan is het beleid bij 
milde verkoudheidsklachten. Als uw kind dit heeft mag u een zelftest 
afnemen thuis. Indien deze negatief is, mag uw kind toch naar school 
ondanks dat hij licht verkouden is. Is de zelftest positief, dan moet u een 
afspraak maken bij de GGD voor een PCR test. Indien deze positief is, gaat 
uw kind en uw gezin in quarantaine.   
 
Waar vaak verwarring over bestaat is de termijn van quarantaine voor 
huisgenoten. Daarom nog een keer kort op een rij wat de regels zijn: 

• degene die positief is mag na 7 dagen en 24 uur klachtenvrij uit quarantaine 
• als deze persoon helemaal geen klachten had,  

geldt een termijn van 5 dagen 
• huisgenoten blijven daarna nóg 5 dagen thuis 
• op dag 5 testen bij de GGD è negatief è naar buiten 
• onlangs corona gehad? è niet weer in quarantaine bij  

een nieuwe besmetting 
 
 
Afscheid juf Riëtte 
Na bijna 10 jaar gewerkt te hebben als leerkracht en daarvoor al als stagiaire, zal Juf Riëtte 
ons per 1 januari verlaten. Toe aan een nieuwe uitdaging heeft zij gevonden wat zij zocht. Een 
school met aan ander leerconcept waarmee zij haar kennis kan vergroten en verdiepen.  
Op onze school is zij echt een ‘begrip’. Als er ergens een probleem opdoet 
bijvoorbeeld met ICT, dan weet zij vaak feilloos en snel de oplossing.  
Ook de begeleiding van PABO-studenten heeft zij vele jaren nauwgezet en 
met kennis gedaan. Bovenal was zij altijd een zeer betrokken en kundige 
leerkracht voor de kinderen. Zij weet precies wat kinderen nodig hebben, 
zowel cognitief als sociaal. En dat alles deed zij met een lach en humor.  
We gaan haar kennis, inzet en humor enorm missen, maar wensen haar het 
allerbeste toe op haar nieuwe school. 
Uiteraard wordt er binnen haar eigen groep aandacht besteed aan dit 
afscheid. Op vrijdag 24 december vanaf 11.30 uur is er gelegenheid voor  
u als ouders om op het plein afscheid van haar te nemen.  
                                                                                                              
 
Vacature groep 4 
Momenteel zijn we als benoemingscommissie in een vergevorderd stadium van gesprekken 
met een kandidaat. We hebben goede hoop en vertrouwen dat we uiteindelijk een ‘match’ 
hebben. De ouders van groep 4 worden daarvan volgende week op de hoogte gebracht. 
  
 
Samen Doen – boekje activiteiten 
Onlangs hebben alle kinderen een prachtig boekje gekregen namens Samen Doen. In dat 
boekje staan tal van activiteiten voor alle leeftijden in de maanden januari – maart. 
Hieronder vindt u de link naar dat boekje nogmaals. Van harte aanbevolen! 
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Cultuur?projector=1  
 
 
 



KWINK - Circus IK 
Op school hanteren wij de methode KWINK voor de sociaal emotionele vorming. Iedere 
groep besteedt wekelijks aandacht aan deze methode waardoor wij kinderen leren hoe je 
iets kunt oplossen/aanpakken als er iets voorvalt. Wij gebruiken daarbij de manier van Circus 
IK en hiernaast ziet u de poster die in elke groep hangt. Bij deze manier staan 3 vormen 
centraal: 
 
Aanpakken: reageren als giraf 
Je probeert het probleem actief aan te pakken en op te lossen. 
Reageer niet direct, eerst nadenken, dan overleggen.  
Je staat stevig, straalt rust uit.  
 
Aanvallen: reageren als bok 
Je probeert het probleem op te lossen door aan te vallen (verbaal 
of fysiek). Je denkt niet na en hebt gevoelens niet onder controle.  
Je bent op dat moment je boosheid kwijt, maar anderen kunnen 
bang worden.  
 
Verstoppen: reageren als struisvogel 
Je vlucht voor het probleem. Je huilt, kruipt weg, doet niets,  
weinig contact met de ander.  
 
 
Social media – Blijf alert als ouders! 
Kinderen zijn vaak al op jonge leeftijd actief op social media. Denk daarbij aan Instagram, 
TikTok, Youtube etc. Ook kinderen rond 6 jaar zien vaak meer dan goed voor hen is.  
Zo bereikte mij onlangs geluiden dat sommige kinderen uit groep 4 een populaire Netflix serie 
kijken. Deze serie is eigenlijk geschikt voor 16 jaar en ouder.  
Het gaat om de serie Squid Game. 
De serie gaat over een dodelijk spel, waarvoor Zuid-Koreanen die in grote schulden zitten 
worden benaderd. 456 deelnemers strijden met en tegen elkaar voor het prijzengeld van 
omgerekend ruim 30 miljoen euro. In een kleurrijke 'bubblegum'-omgeving worden de 
deelnemers tegen elkaar opgezet terwijl ze Koreaanse kinderspelletjes spelen. Wie dat niet 
goed doet of niet snel genoeg is, wordt meedogenloos en bruut afgemaakt. 
 Zie hier de uitzending van het jeugdjournaal: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2401416-zorgen-
over-kinderen-die-de-populaire-serie-squid-game-kijken.html 

 
Verjaardagen december 
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   
Verjaardagen januari 
  1  Robert  groep 5  
  1  Kyara   groep 8  
  2  Lucas   groep 6  
  4  Jason   groep 4  
     Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 

  5  Fenna  groep 4  
  5  Maud   groep 8  
  5  Micha  groep 6  
  7  Anton  groep 5  
  8  Walodia  groep 4  
11  Julia   groep 5  
13  Jette   groep 4  
15  Mady   groep 5  
16  Amélie  groep 4  
17  Evie   groep 1  
17  Anne   groep 4  
19  Danée  groep 6  
22  Daan   groep 2  
24  Rowan  groep 1  
24  Manuel  groep 5  
29  Antoni  groep 6  
31  Hannah  groep 3  
31  Renske  groep 8 



 
 
                                                         
           Agenda  
 

maandag 13 december:  zingen bij Lingesteyn groep 5 en 7 
 vrijdag 24 december:  -     viering kerstfeest in alle groepen 

- Kerstbakjes rondbrengen groep 2 en 8 
- alle leerlingen om 12.00 uur vrij  

 
Kerstvakantie:   maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01 
 
maandag 10 januari:  eerste schooldag 
dinsdag 11 januari:   start muziekproject groep 4 en De Bazuin 
 
woensdag 19 januari:  studiemorgen – alle leerlingen vrij  

 
 vrij 11- 02 en ma 14 - 02:  lesvrije dagen, alle leerlingen vrij    
    
 

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
 

Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 


