
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,                          nieuwsbrief 10;   11-03-2022 
De eerste week na de voorjaarsvakantie zit er op. In de groepen wordt lekker gewerkt en 
gespeeld en we zijn al druk bezig met voorbereidingen voor de projectweek. Verderop in 
deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 
De situatie rondom Oekraïne raakt ons als school ook en wij willen graag ons steentje 
bijdragen om de nood iets te lenigen. We realiseren ons dat het helemaal niet 
vanzelfsprekend is dat wij het hier nog steeds zo goed hebben, terwijl verderop een oorlog 
woedt en kinderen daaronder lijden. Naast in gebed de handen vouwen, is het daarom ook 
belangrijk de handen uit de mouwen te steken. U leest er verderop meer over.  
Verder zijn we erg dankbaar dat we alle ‘oude’ activiteiten weer kunnen opstarten, dat geeft 
ineens veel geregel maar ook weer nieuwe energie. Deze week liepen enkele ouders door de 
school om iets te vragen en het voelde heel fijn dat dat zomaar weer kon. Daarnaast willen 
we ook vaste momenten gaan inplannen waarin u na schooltijd even de klas in kan lopen om 
werk te bekijken en informeel een praatje te maken met de leerkrachten. Zo willen we graag 
de verbondenheid met elkaar (weer) zoeken. Ik wens u veel leesplezier met deze niewsbrief! 
 
 
Bijbelverhalen 
We leven weer in de zogenoemde ‘lijdenstijd’, de tijd voor Pasen. We staan stil bij de weg die 
Jezus moest gaan die leidde tot Zijn dood en opstanding. Het eerste verhaal dat we vertellen 
gaat over de intocht in Jeruzalem. Jezus laat Zijn discipelen een ezel halen en daarop maakt 
Hij Zijn reis naar Jeruzalem. Een ezel was een koninklijk rijdier en de mensen dachten daarom 
dat Jezus eindelijk als de Messias de stad zou binnenrijden en dat Hij de Romeinen zou 
verjagen. Iedereen riep luid langs de kant ‘Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van 
de Heer!’. Ze wuiven met takken die ze van de bomen rukken en ze leggen hun mantels op 
de weg.  
 
Maar als Jezus de stad 
ziet wordt Hij bedroefd 
omdat Hij weet wat er zal 
gebeuren.  
Hij is niet gekomen als 
aardse koning maar als 
Koning van Gods rijk.  
Hij brengt vrede met God 
in je hart en dat wil Hij 
geven aan alle mensen, 
ook nu!  
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Zending – Oekraïne    doet U ook mee? 
Wij willen het zendingsgeld van de hele maand maart besteden voor Oekraïne.  
We hopen dat u hieraan mee wilt werken en royaal wilt geven.  
U mag geld meegeven aan uw kind 
maar u mag ook geld overmaken op 
onze rekening. Dit mag iedere dag, 
dus niet alleen op dinsdag. 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS 
Juliana Leerdam  o.v.v. Oekraïne    
  
 
Actie voor Oekraïne  
Wij zijn druk bezig om een mooie en 
zinvolle actie voor te bereiden om ook 
de kinderen te betrekken bij de hulp 
die nodig is. Volgende week dinsdag 
vergadert de OR nog hierover en 
daarna hoort u van mij welke actie we 
gaan doen. Dit zal plaatsvinden in de 
week van 21 maart. 
           Groep 2 heeft een prachtige Vredesduif gemaakt! 
 
Rapport 
Denkt u eraan het rapport weer mee terug te geven naar school? 
 
 
Kijkje in de klas 
Vanmorgen mochten de ouders van groep 1 en 2 weer even een kijkje nemen in de klas. Het 
was dan ook erg druk en gezellig en de kinderen waren erg trots om hun werk te laten zien! 
Wij willen dit ook gaan instellen voor de andere groepen en wel op de volgende momenten: 
 

- Woensdag 16 maart: van 12.30 – 12.50 uur 
- Vrijdag 18 maart: van 14.30 – 14.50 uur 

 
Volgende week is iedere groep bezig met een project 
en dan is het een mooi moment om te kijken waar ze 
mee bezig zijn. U mag dan gewoon de school inlopen 
en naar het lokaal van uw kind(-eren) gaan. Daar zullen 
werkjes, schriften en werkboeken liggen en samen met 
uw kind kunt u dan even rondkijken en een praatje 
maken met de leerkracht.  
Na volgende week evalueren wij hoe dit is verlopen en 
met welke frequentie wij dit zullen gaan doen.  
Het is zeker niet de bedoeling dit wekelijks te doen zoals bij de kleuters. Maar wij hopen wel 
dat we hierdoor meer verbondenheid met elkaar krijgen na een lange periode van afstand.  
 
 
Activiteiten starten weer! 
De volgende activiteiten zullen (binnenkort) weer starten: 
 

• Juliana in Bedrijf: ‘open-dag’ voor iedereen  è do 31 maart 10.15 - 11.45 uur 
• Podiumvoorstelling      è di 24 mei en di 31 mei 
• Schoolvoetbaltoernooi groep 5 t/m 8   è woe-mi 23 en 30 maart en 6 april 
• Volleybaltoernooi groep 8    è vrij 8 april 

 
 
 
 



Projectweek 14 maart t/m 18 maart 
Voordat wij wisten dat er zo snel versoepelingen zouden komen, hadden wij al besloten de 
projectweek wel door te laten gaan, maar wel in en andere vorm. Zo heeft iedere groep een 
eigen onderwerp uitgekozen en er zal geen grootse afsluiting zijn met alle ouders door de hele 
school. Wel is er zoals hierboven vermeld gelegenheid volgende een keer na schooltijd een 
kijkje in de eigen klas te nemen. 
Welk onderwerp heeft iedere groep gekozen?  

• groep 1: werken rondom cijfers 
• groep 2: kunst 
• groep 3: de piratenschat 
• groep 4: de onderwater wereld 
• groep 5: fabriekskinderen en glas 
• groep 6: sport 
• groep 7: helden 
• groep 8: techniek 

 
 
 
Pannenkoek dag – vrijdag 18 maart 

Volgende week vrijdag 18 maart gaat groep 8 een gezellige maaltijd voorbereiden 
voor de bewoners boven de school. Enkele ouders bakken pannenkoeken en  
groep 8 gaat de hal versieren en gezellig aankleden. Ook zullen zij een lied met 
dansje opvoeren maar ook gezellig samen eten met de bewoners. Op deze manier  

  is er lange tijd weer ontmoeting met onze ‘buren’.  
 

 

Skate-dag op het schoolplein 
Op dinsdag 5 april zijn er de hele dag skate-clinics op het 
schoolplein. Deze clinics zijn voor de groepen 5 t/m 8.  
Alle materialen worden verzorgd door de organisatie, de 
kinderen hoeven niets mee te nemen. Meer informatie 
volgt nog t.z.t.  
 

Muziekproject groep 4 – De Bazuin 
Iedere dinsdagmorgen komt meester Bart van De Bazuin in groep 4 om met heel 
veel enthousiasme een muziekles te verzorgen. De kinderen hebben al op 
verschillende instrumenten gespeeld en nu zijn ze druk aan het oefenen voor een 
feestelijke afsluiting voor de ouders. Deze afsluiting zal plaatsvinden op dinsdag 5 
april van 19.00 – 20.00 uur in de hal van de school. Ouders van groep 4 zijn van 
harte welkom om te komen kijken en luisteren naar de muzikale prestaties van  

                     hun kinderen. Het belooft in ieder geval een spetterend optreden te worden  
                     samen met leden van Jong Bazuin. 
 
Verjaardagen februari 
  1  Sim   groep 7  
  3  Zoë   groep 2  
  4  Divayra  groep 4  
  4  Lise   groep 2  
  6  Benjamin  groep 3  
  7  Bram   groep 4  
  7  Pei Yao  groep 8  
10  Anne-Sophie groep 5  
12  Hannah  groep 1  
14  Tim   groep 5  
15  Lars   groep 5  
15  Damaris  groep 3  
 

 
 
19  Silas   groep 3  
21  Melle   groep 2  
23  Rico   groep 1  
25  Micha  groep 4  
25  Marijn   groep 2  
25  Lotte   groep 3  
26  Anna   groep 7  
28  Sara   groep 7  
29  Evan   groep 4  
29  Tygo   groep 1  
30  Hadassah  groep 2  
31  Fin   groep 1 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 



  
                                 
 
                                                         
           Agenda 
 
  
  
 

ma 14-03 t/m vrij 18-03:  start project in iedere groep 
vrijdag 18 maart:  Pannenkoek dag groep 8 
 
maandag 28 maart: studiedag – alle leerlingen vrij 
 

 donderdag 31 maart: Juliana in Bedrijf 10.15 – 11.45 uur 
dinsdag 5 april:  Skate clinics voor groep 5 t/m 8 
dinsdag 5 april:  afsluiting muziekproject groep 4 + De Bazuin: 19.00 uur 
woensdag 13 april:  Wandelen voor water – groep 7 
donderdag 14 april:  Paasviering + paaslunch 

  
vrijdag 15-04 t/m maandag 10-04: PAASWEEKEND 

 
 vrijdag 22 april:  Koningsspelen 
 

maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05: MEIVAKANTIE   
 

   
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 

 
Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 


