
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,                          nieuwsbrief 8;   25-01-2022 
Het is weer even geleden dat u een nieuwsbrief ontving. We zijn in de 3e schoolweek na de 
kerstvakantie en alles draait gelukkig (nog) heel stabiel. Wel zijn er soms kinderen in 
quarantaine, maar we hebben gelukkig nog wel alle groepen op school. U weet dat de 
regels nu nog zijn, dat bij 3 of meer besmettingen in de groep de hele groep naar huis moet 
voor een week. Zeker in deze tijd waarin de kinderen net weer opgestart zijn is dat heel 
vervelend. Hopelijk blijft het bij ons rustig en kunnen alle kinderen lekker genieten van het naar 
schoolgaan en spelen met vrienden en vriendinnen. We wachten ook even de 
persconferentie van vanavond af op de nieuwe richtlijnen. 
Binnen het schoolteam zijn enkele wisselingen gekomen door het vertrek van juf Riëtte en 
door quarantaineplicht van collega’s. Tot aan de voorjaarsvakantie staan juf Myrthe (ma + di) 
en juf Jolanda (do + vrij) voor groep 4. Daardoor is er tijdelijk geen MaxiMaatjes en staan voor  
groep 2 juf Wil (do) en juf Petra D. (vrij).  
Doordat juf Liesbeth (gr. 5) direct na de vakantie in quarantaine moest en juf Ellen (gr. 5) nog 
aan het re-integreren is, heb ik zelf de afgelopen weken 3 dagen voor groep 5 gestaan. Het 
was erg leuk om te doen en de kinderen en ik hebben ervan genoten. Gelukkig is vanaf 
vandaag juf Liesbeth weer terug en juf Ellen komt meer en meer ook weer terug.  
Nieuwe bij ons is juf Thirza die de ondersteuning op ma + di oppakt die voorheen juf Nellie 
deed. Zij heeft haar taken serieus opgepakt en vindt nu lekker haar draai bij ons.  
We zijn blij en dankbaar dat we zo met elkaar de school goed draaiend kunnen houden en 
kunnen zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd blijft. Het blijft wel balanceren 
op een dun draadje en we leven maar ‘bij de dag’. Het kan zomaar gebeuren dat er 
plotseling veel uitval komt onder het personeel of dat groepen ineens naar huis moeten. Ik 
begrijp heel goed dat niemand daarop zit te wachten en we doen er alles aan om de 
kinderen op school te houden. Maar houd u er rekening mee dat het misschien kan 
gebeuren.  
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de inhoud van onze studiemorgen van vorige 
week en verder over de komende activiteiten. Ik wens u veel leesplezier toe! 
 
Bijbelverhalen 
We vertellen de verhalen over het leven van Jezus en welk werk Hij deed.  
Jezus heeft 12 mannen geroepen om zijn volgeling te worden (discipel).  
Zij trokken met Hem op en hebben al Zijn werk gezien en veel 
met Hem gesproken. Het waren gewone mannen die zo uit 
hun dagelijks werk (vissers) werden geroepen. Het was niet 
altijd gemakkelijk voor hen om Jezus te volgen, maar het 
bracht hen wel dichter bij God.  
Ook wij worden geroepen om Jezus te volgen terwijl wij 
gewoon in dit dagelijks leven staan. Wij hoeven niet alles te 
laten vallen maar mogen weten dat Jezus ons nabij wil zijn bij 
alles wat we doen. Hij wil niets liever dan dat wij ook ons 
vertrouwen op Hem stellen!  

School voor
plezier, talent 
en kwaliteit!

www.cbsjuliana.nl



Zending – actuele stand € 848,76    doet U ook mee? 
We mochten enkele prachtige giften ontvangen na de oproep voor de kerst, heel hartelijk 
dank daarvoor! Uiteraard hopen we dat meer ouders dit voorbeeld willen volgen en 
meedoen met ons project voor de 2 sponsorkinderen van Woord en Daad.  
 
Wereldwijd werkt Woord en Daad aan goed onderwijs voor de allerarmsten.  
In het groot, door samen te werken met overheden en universiteiten, maar ook op individueel 
niveau: door het sponsoren van een kind. Door de steun van 23.895 sponsors in Nederland 
ontvangen zo’n 30.000 kinderen wereldwijd christelijk onderwijs. Door een kind te sponsoren 
draagt u bij aan onze wereldwijde inzet tegen armoede en bouwt u mee aan de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
 
Ieder dinsdag mogen kinderen geld meenemen of u kunt een bedrag ineens overmaken op: 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    
  
 
Lief en leed 

• Juf Ellen (gr. 5) werkt weer 2 dagdelen per week en hoopt dat steeds verder uit te 
breiden. We zijn blij en dankbaar dat het zo goed mag gaan. 

• Juf Julia is al sinds begin december getroffen door ischias en heeft daar veel hinder 
van. Het gaat wel iets beter, maar lang zitten, staan en lopen is er niet bij. Gelukkig kan 
zij vanuit huis enkele kinderen online begeleiden en we hopen dat zij binnenkort weer 
terug kan komen op school. 

 
 
Terugblik studiemorgen 19 januari 
Deze morgen stond geheel in het teken van 
‘eigenaarschap van leren’. Het gaat erom dat we 
leerlingen actief betrokken maken bij hun eigen 
leerproces, zij moeten eigenaarschap ontwikkelen.  
 
Er zijn 4 trainbare vaardigheden die voor alle leerlingen 
eigen te maken zijn: 

• Eigen doelen stellen:  
De leerkracht stelt het methodedoel, de leerling mag daarbinnen eigen doelen stellen: 
‘wat wil ik aan het einde van deze les beheersen?’ 

• Zelfevaluatie: 
Leerlingen evalueren hun eigen leerproces, zowel op het product als op het proces.  
Zo zien zij of het doel behaald is en waarom wel/niet en wat dit betekent voor de 
volgende les. 

• Zelfmonitoring: 
Leerlingen houden hun eigen resultaten op een duidelijke en meetbare manier bij.  
Zij zien dan hun eigen vooruitgang en effect van inspanning.  

• Zelfinstructie: 
Leerlingen kunnen aangeven welke instructie zij nodig hebben en of ze een doel 
beheersen. Dit stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling. 

 
De werkgroep ‘Eigenaarschap’ gaat dit alles verder uitwerken en er komt zeker nog een 
vervolg voor het team om  te leren hoe wij dit op de goede manier vorm kunnen geven, 
zowel in de onderbouw als de bovenbouw.     
                                                                                                    
 
Rapport 1 
Op 16 februari krijgen alle leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar. We hebben ervoor 
gekozen het rapport een heel nieuw jasje te geven. De huidige mappen raakten toch vol en 
het was een heel gedoe alles steeds in de mapjes te schuiven.  Daarom krijgen straks alle 
leerlingen dit gloednieuwe rapport en ook hun ‘oude’ rapportmap. U kunt er dan zelf voor 
kiezen alle oude rapportbladen over te zetten in het nieuwe rapport of dit niet te doen. 



Oudergesprekken 
Na het rapport volgen zoals vanouds de oudergesprekken. We hopen van 
harte dat dit fysiek mag, maar we houden er ook rekening mee dat dit nog 
digitaal zal moeten. We informeren u daar tijdig over. De gesprekken worden 
gehouden vanaf donderdag 17 februari t/m dinsdag 22 februari.  
 
 
Lesvrije dagen 
Op vrijdag 11 februari en maandag 14 februari zijn er twee lesvrije dagen. De kinderen 
hebben dus vrij zodat de leerkrachten de tijd hebben alles klaar te maken voor de rapporten 
en de groepsbesprekingen te houden met de intern begeleider. 
 
 
Verjaardagen januari 
29  Antoni  groep 6 
31  Hannah  groep 3  
31  Renske  groep 8 
 
Verjaardagen februari 
  1  Donna  groep 5  
  1  Correlinde  groep 4  
  1  Joy   groep 6  
  2  Hilde   groep 2  
  4  Ronja   groep 8  
  5  Sam-Jin  groep 5  
   

 
  9  Daniel  groep3  
10  Sophie  groep 3  
15  Elena   groep 5  
16  Annemarie  groep 2  
17  Marit   groep 8  
17  Boaz   groep 1  
18  Henriëtte  groep 5  
23  Noor   groep 3  
24  Rosalynn  groep 1  
26  Jill   groep 2 
 

                           Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
                                                         
           Agenda 
 
  

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

woensdag 16 februari: 1e rapport mee 
 donderdag 17 februari:  start oudergesprekken  
 
 MA 28-02 T/M VRIJ 04-03:  VOORJAARSVAKANTIE 
 

  
 
       Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
 

Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 


