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Iedereen weer van harte welkom terug op school!
We hebben prachtige zomerweken achter ons en wij als team hebben er weer zin in. De
afgelopen week was er al volop activiteit in de lokalen. Alles ziet er fris en opgeruimd uit en het
wachten is op de kinderen om het gezellig te maken.
We zien uit naar een inspirerend schooljaar waarin we met elkaar de zorg en ontwikkeling van
de kinderen zo goed mogelijk willen vormgeven. Als school staan we ervoor om een goede
basis mee te geven en om de kinderen uit te dagen met hun eigen talenten aan de slag te
gaan. Daarbij krijgen de kinderen meer en meer zeggenschap over hun eigen leerproces
zodat zij ook innerlijk gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te onderzoeken en leren. We delen
ook de leuke dingen met elkaar en we hopen dat ieder het naar de zin zal hebben.
U heeft het ongetwijfeld al gezien boven de ingang van onze school: ons nieuwe logo. Wij zijn
erg trots en blij dat wij een nieuw logo hebben in moderne eigentijdse kleuren. Het schild staat
voor bescherming en zekerheid, maar ook voor stoer en stevig. De kleur oranje is bewust
gebruikt om onze relatie met het koningshuis (Juliana) uit te drukken. Ook hebben we een
nieuwe slogan: ‘Juliana, school voor plezier, talent en kwaliteit’. De oude termen ‘talentgericht
en sociaal oké’ vindt u hierin wel terug, maar met ‘plezier, talent en kwaliteit’ is voor iedereen
duidelijk wat er bedoeld wordt.
Komende week wordt aan de voorkant van de school een grote banner opgehangen met
bovenstaande afbeelding en ook de zuil op het plein van Juultje krijgt een nieuwe sticker. Al
met al zijn wij heel blij dat we hiermee een frisse nieuwe doorstart kunnen maken en het
stimuleert ons des te meer om ook waar te maken waar we voor staan.
Een school is als een boom
Met bladeren om onder te schuilen
Een hoge tak om ver te zien
En een stam die veel steun geeft.
Maar hoe hoog de boom ook is
Een boom kan nooit zingen
Enkel de vogels die erin wonen
Een school betekent niets
Zonder het gekwetter van leerlingen
Elk met zijn eigen liedje.

Want elke vogel zingt
Zoals het gebekt is
Laten we hopen en bidden
Dat God onze kinderen nabij is
In dit nieuwe schooljaar
Laat het een jaar worden
Waarin we trots mogen zijn
Op de manier waarop onze kinderen,
waar dan ook,
Weer een jaartje ouder worden.

Zo willen wij met elkaar dit schooljaar aan de slag gaan. Ik wens u allen Gods zegen toe!

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie heten wij de volgende leerlingen van harte welkom:
In groep 3: Matthias
In groep 1: Maël, Sifra, Luxx en Angelina
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op onze school!
Zending
Iedere dinsdag kunnen de leerlingen geld meenemen voor de zending. We sparen voor onze
adoptiekinderen die wij ondersteunen via de Stichting Woord en Daad en SOS-kinderdorpen.
Daarna gaan we weer voor een project sparen. Welk doel dat gaat worden is nu nog niet
bekend, maar het sparen gaat vanaf volgende week weer beginnen!
Bijbelverhalen
We beginnen dit schooljaar in het Bijbelboek Exodus waar het gaat
over Mozes die met het volk Israël vertrekt op weg naar het beloofde
land. We mogen de kinderen door deze verhalen leren wie God is en
dat Hij nog steeds dezelfde is en ook nu met ons mee wil gaan op
onze levensreis.

Gebedsgroep - wat houdt dat in?
Iedere eerste woensdagochtend (8:30 u - 9:15 u) van de maand komen we met een aantal
ouders bij elkaar om te danken en bidden voor de school. We zijn met een kleine groep, maar
hebben de wens om met meer ouders biddend rondom de leerkrachten en onze kinderen te
kunnen staan. We nodigen u daarom ook van harte uit om aan te sluiten. Wilt u eerst meer
weten, spreek één van ons dan gerust eens aan!
Anita (moeder Jozua gr. 3), Bernadette (moeder Jason gr 3) & Willeke (moeder Elias gr 6)
Verkeersbrigadiers – nogmaals oproep
Voor de zomervakantie hebben enkele ouders zich aangemeld om mee te helpen met
brigadieren. Nu komen we echter nog één ouder tekort voor de woensdagmorgen.
Daarom een oproep aan u allen of u op woensdagmorgen mee wilt helpen bij het
brigadieren. Voor de kinderen is het heel fijn als er brigadiers staan bij het oversteken. Mocht
het niet lukken een ouder te vinden, dan zullen er op woensdagmorgen géén brigadiers zijn.
Rapporten
Graag willen we de rapporten terug ontvangen. Inleveren uiterlijk volgende week.
Hoofdluiscontrole
In de 2e schoolweek zal er hoofdluiscontrole plaatsvinden in alle klassen. Welke dag dat is voor
uw kind zal gecommuniceerd worden via het ouderportaal door de klascontactouders.
Voor de luizenmoeders is het heel fijn als de kinderen dan geen vlechten, staartjes en gel in
het haar hebben.
Basis Online: opnieuw zelf uw privacy aanpassen
U heeft vorig jaar binnen het ouderportaal aangegeven waar u wel en waar u geen
toestemming voor geeft met betrekking tot foto- en filmbeleid.
Volgens de wet AVG dient u dit jaarlijks te doen; daarom het
vriendelijk verzoek of u uw eigen instellingen wilt nalopen en waar
nodig bijstellen. U krijgt van ons daar 2 weken de tijd voor. Na die
tijd zullen de leerkrachten foto’s plaatsen binnen het ouderportaal
van hun eigen groep waarbij rekening wordt gehouden met uw
voorkeuren.

Nieuwe schooljaar en Corona
Het afgelopen schooljaar werden we geconfronteerd met
allemaal nieuwe regels en afspraken vanwege Corona. In
het begin waren de scholen gesloten, daarna gedeeltelijk
open en de laatste 6 weken waren we weer helemaal in
bedrijf. Wel waren er flinke beperkende maatregelen voor u
als ouders bij brengen en halen en de school betreden.
We hadden gehoopt dat dit anders zou zijn na de vakantie,
maar u heeft ongetwijfeld het nieuws ook gevolgd. De
besmettingen zijn weer toegenomen en er zijn weer allerlei
beperkende maatregelen.
Vanuit de overheid is een bijgesteld protocol PO ontvangen en vanuit onze stichting LOGOS
zijn daaruit gedragsregels opgesteld. Ik geef u hieronder kort de belangrijkste zaken door:
Richtlijnen voor basisonderwijs:
• Alle leerlingen gaan tegelijk naar school.
• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m. afstand te houden.
• School zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de opvang.
• Iedereen houdt zich aan de basisregels van hygiëne.
Richtlijnen in detail:
• Volwassenen houden onderling 1,5 meter.
• Kinderen in groep 1 of 2 kunnen bij
neusverkoudheid gewoon naar school,
behalve:
o als het kind ook koorts of andere COVID19-klachten heeft;
o als het kind een contact is van een
patiënt met een bevestigde COVID-19;
o als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) heeft
• Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de
normale regels voor thuisblijven:
o Bij verkoudheidsklachten of andere
klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts
vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling
verlies van reuk of smaak);
o Als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) heeft
o Het RIVM heeft een handreiking bij
neusverkouden kinderen opgesteld. De
handreiking wordt regelmatig
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
• Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of
chronisch verkouden is, dan herkent u de
klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang.
Wat wij met name erg jammer vinden is het feit, dat u als ouders nog steeds niet de school in
mag en ook niet het plein op. Wij realiseren ons terdege dat onze contacten met u daardoor
anders zullen zijn dan ‘normaal’. Veel zal blijvend gebeuren via mail en ouderportaal. Mocht
er echter dringend behoefte zijn aan een gesprek (vanuit ons of vanuit u als ouders), dan
maken we daar uiteraard een afspraak voor.

Start van de schooldag
Vanaf volgende week hanteren we weer de ‘oude’ schooltijden. Dat betekent dat:
- vanaf 08.20 uur nemen kleuters bij het hek afscheid en lopen zelfstandig de school in;
ouders blijven buiten het hek staan en kunnen zwaaien van achter de heg
uitzondering: ouders van nieuwe kleuters mogen bij de 3 wendagen en de
1e schooldag even meelopen naar binnen en daar afscheid nemen
- vanaf 08.20 uur komen groep 3, 4 en 5 zelfstandig door de poort van het grote plein
naar binnen en lopen direct door naar de klas; ouders blijven buiten het hek.
- vanaf 08.20 uur komen groep 6, 7 en 8 zelfstandig door de zij-poort naar binnen en
gaan direct door naar hun eigen lokaal; ouders blijven buiten het hek
- om 08.30 uur starten in alle groepen de lessen
Eind van de schooldag:
- om 14.25 uur komen de kleuters naar buiten en u kunt bij het hek uw kind
ophalen
- om 14.30 uur komen groep 3-8 naar buiten
groep 3,4 en 5 verlaten het plein via de grote poort
groep 6, 7 en 8 verlaten het plein via de zij-poort
- ouders wachten buiten het hek op hun kind
Gymlessen
Groep 1 en 2 gymmen bij slecht weer in het speellokaal van de school. Er wordt gegymd in
hemd en onderbroek en op gymschoenen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten.
De gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn in gymzaal De Lingebolder aan de Kon. Emmalaan 84.
Tijdens deze lessen wordt er een shirt en een sportbroekje
gedragen of een gympakje. Verder worden er gymschoenen
gedragen die niet buiten gebruikt worden. Het is de bedoeling dat
de gymspullen na iedere gymles weer mee naar huis genomen
worden (en dus niet op school aan de kapstok blijven hangen!).
Bij mooi weer kan er door de hogere groepen gesport worden op
het sportveld.
Op vrijdagmorgen worden de gymlessen in groep 3-8 verzorgd door meester Nick van Samen
Doen. De eigen leerkracht is er wel bij aanwezig.
Op dit moment is nog niet duidelijk of de gymlessen doorgaan in de Lingebolder vanwege
Corona. Indien dat niet het geval is, zullen wij de lessen op vrijdag buiten op het plein/op het
veldje/in het speellokaal geven.
gymtijden vrijdag:
08.30 - 09.20 uur:
09.20 - 10.10 uur:
10.20 - 11.10 uur:
11.10 - 12.00 uur:
12.40 - 13.30 uur:
13.30 - 14.20 uur:

groep 8
groep 5
groep 4
groep 3
groep 6
groep 7

gym ma/do van 08.30 - 09.30 uur
sept - dec: gr 6 en 7 op maandag
gr 5 en 8 op donderdag
jan - jul:
gr 5 en 8 op maandag
gr 6 en 7 op donderdag

Informatieavond
Aangezien ouders niet in grote getale de school in mogen, kunnen we de
informatieavonden niet houden zoals we gewend waren. Dat vinden we erg
jammer, maar het is niet anders. De leerkrachten maken een presentatie van
hun groep en deze zal verstuurd worden in de 3e schoolweek. De precieze
datum krijgt u nog door. De oudervertelgesprekken zullen wel doorgaan maar
wel in aangepaste vorm. Meer informatie volgt nog.

Nieuwe website
Vanaf volgende week zal onze website www.cbsjuliana.nl geheel vernieuwd zijn! Vandaag
hebben wij de demo versie gezien en we werden er erg enthousiast van. Mooie lay-out,
heldere knoppenstructuur, prachtige foto’s. We hopen dat u allemaal een kijkje zult nemen
op onze website en net als wij ervan zult genieten!
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
Directeur CBS Juliana
Agenda
maandag 31 augustus:
2e schoolweek:
3e schoolweek:
dinsdag 29 september:
donderdag 8 oktober:
dinsdag 13 oktober:
donderdag 15 oktober:

eerste schooldag nieuwe schooljaar
hoofdluis controle
presentaties van de groepen wordt verstuurd
start Kinderboekenweek
ouder-vertel-gesprekken
ouder-vertel-gesprekken
afsluiting Kinderboekenweek

maandag 19-10 t/m vrijdag 23-10:
woensdag 4 november:
vrijdag 20 november:
dinsdag 24 november:

HERFSTVAKANTIE

Dankdag - schoolontbijt
studiedag – alle groepen vrij
School in Bedrijf 10.15 – 11.45 uur (ovb)

