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Beste ouders en verzorgers,
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De eerste weken zitten erop en school draait (bijna) weer als vanouds. De kinderen gaan met
plezier naar school en er wordt naast het harde werken ook veel gelachen. Deze week heeft u
van de leerkrachten de linkjes ontvangen voor de informatie over de eigen groep. Even
wennen om het op deze manier te doen, voor ons als school en u als ouders. Maar het biedt
ook de mogelijkheid om nog eens rustig na te kijken en luisteren wat er allemaal verteld is. En u
kunt uiteraard altijd met uw vragen terecht bij de leerkrachten via mail, basis Online of de
telefoon.
In de eerste nieuwsbrief vertelde ik u dat de nieuwe website bijna online zou gaan en dat er
een grote banner opgehangen zou worden. Inmiddels kun je daar niet meer omheen, wat
staat dat prachtig en uitnodigend aan de gevel van de school! De website wordt goed
bekeken en regelmatig wordt er informatie opgevraagd over de school. We proberen de site
zo actueel mogelijk te houden met onze berichten en agenda.
Vanwege alle beperkingen rondom Corona is het helaas nog steeds niet mogelijk voor u als
ouders om zomaar even de school binnen te lopen of op het plein elkaar te ontmoeten. Dit
moet nu buiten het hek gebeuren en dat voelt nog steeds als afstand. Tegelijk wil ik u als
ouders een compliment geven voor de wijze waarop u ermee omgaat. Iedereen houdt zich
keurig aan de afspraken en de leerkrachten lopen vaak om half 3 even naar buiten om een
praatje ‘over de heg’ te maken. Fijn dat we zo samen ervoor zorgen dat het veilig blijft!
Ik wens u veel leesplezier met deze 2e nieuwsbrief!
Bijbelverhalen
Wij vertellen nu de verhalen rondom de uittocht
van het volk Israël uit Egypte. Mozes gaat steeds
naar de farao toe met de opdracht van God ‘Laat
mijn volk gaan’, maar farao weigert. Welke straf
God ook stuurt, het volk mag niet gaan. Uiteindelijk
na de 10e plaag stuurt farao het volk weg en kan
het volk de reis beginnen naar het beloofde land.
We zien hierin de weg die God met zijn volk gaat.
Niet altijd even makkelijk, dwars door tegenslag en
verdrukking heen. Maar, God was er wel bij! Hij laat
niet los waar Hij aan begonnen is. En dat belooft Hij
ook aan ons. Stel je vertrouwen op Hem, Hij zorgt
voor je, steeds weer!

Zending
actuele stand € 51,05
Iedere dinsdag kunnen de
leerlingen geld meenemen
voor de zending. We sparen
voor onze adoptiekinderen
die wij ondersteunen via de
Stichting Woord en Daad.
U kunt ook een bedrag ineens
overmaken naar
onderstaande rekening:
CBS Juliana Leerdam
o.v.v. zending
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Doet U ook mee?

WAT DOET WOORD EN DAAD?
Wij blijven ons inspannen voor goed christelijk onderwijs en het bieden van perspectief aan
kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Juist nu is dit perspectief van grote waarde.
Daarnaast werken we in Guatemala intensief samen met de overheid om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Dit werk gaat door! Ons werk gaat door!
IMPACT OP UW SPONSORKIND
Samen met onze partnerorganisatie AMG Guatemala hebben we een aantal maatregelen
genomen om het sponsorprogramma voort te zetten.
CHRISTELIJK ONDERWIJS
Eens in de twee weken
gaan de leraren naar school
om lesmateriaal te printen.
Ouders halen deze
vervolgens op, zodat de
sponsorkinderen thuis aan
de slag kunnen. De scholen
bereiden zich voor op
heropening en nemen
maatregelen.

MAALTIJDEN
Elk kind ontvangt een
voedselpakket van AMG.
Deze pakketten worden
uitgedeeld volgens een
schema.
Een voedingsdeskundige
geeft elke week tips. Zij is
ook per mail bereikbaar
voor vragen van ouders.

MEDISCHE ZORG
Als een sponsorkind
medische zorg nodig heeft,
biedt AMG Guatemala
financiële ondersteuning.
Daarnaast zorgt onze
partnerorganisatie dat het
kind de benodigde
medicatie ontvangt.

Corona - zaken die dit jaar (voorlopig) niet door kunnen gaan

Vorige week ontving u het jaarrooster en daarin mistte u ongetwijfeld allerlei activiteiten die
we normaal gesproken wel doen. Ik gaf al aan dat dit te maken had met de huidige situatie.
Ik zet nog even op een rijtje wat (voorlopig) anders zal zijn:
- controle hoofdluis: wordt niet op school gedaan, u dient dit zelf thuis te doen
- geen Kinderboekenmarkt dit jaar
- schoolontbijt 4 november: gaat niet door vanwege alle producten die we geleverd
krijgen en ouders die niet in de school mogen helpen
- Sinterklaas: zonder echte intocht op school, maar wel een viering op school
- Kerst: niet in de kerk met ouders, maar in de school met bouwgroepen
- schoolreizen: voorlopig niet, misschien na de meivakantie

Uit ons Jaarplan – ‘Aantrekkelijk partnerschap’
Vorig schooljaar heb ik u meegenomen in de doelen zoals deze beschreven staan in ons
jaarplan 2020-2021. Dit jaarplan is besproken binnen de MR en wordt aan het eind van het
schooljaar geëvalueerd.
In het jaarplan staan de doelen beschreven volgens de ambities vanuit LOGOS en vertaald
naar onze eigen schoolsituatie. Kort samengevat beslaat het jaarplan vier domeinen:
v Gepersonaliseerd leren
v Vakmanschap doet ertoe!
v Samen leren inhoud geven
v Aantrekkelijk partnerschap
In deze nieuwsbrief wil ik stilstaan bij het 4e domein:
Aantrekkelijk partnerschap
Voor het derde jaar maken wij dankbaar gebruik
van de diensten van Muziekschool Gorinchem
met het project ‘Muziekimpuls’. Het (goed) geven
van muzieklessen is een vak apart, het is meer
dan alleen het digibord aanzetten met een liedje
om mee te zingen. De melodische en ritmische
vorming, het bewegen op muziek en muzieknotatie leren lezen zijn aspecten die kennis en lef
vragen om dit te behandelen in de groep. Daarom zijn wij erg blij met de hulp van de
muziekschool en we merken nu echt de vruchten van de afgelopen paar jaar.
Zo zijn er in het 1e jaar allemaal inspirerende
muzieklessen gegeven door muziekdocent Jelle.
Wekelijks kwam hij gedurende een bepaalde
periode in iedere groep en gaf muzieklessen die
een breed spectrum van ‘muziek’ raakten: zang,
dans, bewegen, instrumenten, zelf muziek
maken. De leerkrachten kregen nieuwe tools in
handen om ook zelf daarmee aan de slag te
gaan en zo kwam plezier in muziek weer boven.
In het 2e jaar kwam muziekdocente Elly in alle groepen en werkte daarbij uit twee
muziekmethoden. Zo konden wij goed het verschil zien in lesopbouw, aanpak, gebruiksgemak
en plezier dat de kinderen ermee hadden. Ook hebben de leerkrachten zelf lessen uit deze
methoden gegeven met hulp van Elly. Aan het eind van het 2e jaar hebben wij de keuze
gemaakt voor de methode 1-2-3 ZING.
Nu, in het 3e jaar, krijgen de groepen om de week een les aangeboden uit deze methode
met hulp van muziekdocent Remco.
De andere week geven de leerkrachten zelf de lessen uit de methode. Wij merken dat de
drempel om muziek te geven een stuk lager is geworden, de (digitale) methode helpt de
leerkracht stap voor stap door de les heen.
Aan het eind van dit schooljaar willen we het partnerschap met de muziekschool besluiten
met een ‘Muziekdag’ voor de hele school. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet helemaal
duidelijk maar we hopen dat we dan weer u als ouders daar voor kunnen uitnodigen.

Nationale Kraanwater dag

Woensdag 23 september organiseren de
Nederlandse drinkwaterbedrijven gezamenlijk
Nationale Kraanwaterdag. Wij gaan met alle
groepen aandacht besteden aan kraanwater
als duurzame en gezonde dorstlesser.
Kinderen ontdekken waar hun kraanwater
vandaan komt, hoe het wordt gezuiverd en hoe
je zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en
duurzame natuurproduct.

Kinderboekenweek – ‘En Toen…’
Dinsdag 29 september start op school de
Kinderboekenweek. We zullen dat doen met een
gezamenlijke opening in de hal van de school. Alle
groepen zullen oefenen voor het openingslied en
dansje.
Op dinsdag 6 oktober komt theatergroep Deep
Deep weer een voorstelling verzorgen voor de groepen 1 t/m 4. Ook onze collega scholen
Wilhelmina en Klim Op zullen die dag bij ons te gast zijn en een voorstelling bekijken.
Al jarenlang hebben we in de bovenbouw een voorleeswedstrijd georganiseerd. Binnen het
team hebben we erover gesproken wat het nut hiervan is maar ook hoeveel spanning dit bij
vele kinderen oplevert. Daarom hebben we besloten de voorleeswedstrijd niet meer te
houden, behalve in groep 8 (op vrijwillige basis). Wij vinden het wel mooi als onze school
vertegenwoordigd wordt bij de regionale voorleeswedstrijd.
In plaats van een wedstrijd willen we in de groepen vooral het accent leggen op leesplezier.
Daarom dagen we de kinderen uit een boek te presenteren dat ze heel mooi, leuk, grappig,
spannend vonden. Daar maken we bewust geen wedstrijd van maar puur informatief naar
elkaar toe. Want…lezen is vooral ook heel erg leuk!

Oudervertelgesprekken

Op donderdag 8 oktober en dinsdag 13 oktober zullen de oudervertelgesprekken worden
gehouden. Via Basis Online zult u eind volgende week daarvoor een intekenlijst ontvangen.
Vanwege de onderlinge afstand van 1,5 m willen we het niet te druk laten zijn in de school.
Daarom kan het voorkomen dat u wellicht op 2 verschillende momenten naar school moet
voor uw kinderen. We doen ons best dit zoveel mogelijk te vermijden.

Dag van de Leraar
Op maandag 5 oktober is het de nationale Dag van de Leraar. Wellicht dat de
klascontactouders iets regelen voor de juffen van de eigen groep. Namens LOGOS en
namens school ontvangen alle leerkrachten een attentie als waardering voor hun inzet. Zij zijn
de professionals die dagelijks met bevlogenheid en passie hun werk doen met de kinderen!

Enkele herinneringen:
-

rapporten graag zo spoedig mogelijk inleveren
donderdag 24 september extra studiemiddag: alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij
dinsdag 29 juni komt de schoolfotograaf: graag in jaarrooster zetten

Verjaardagen september
20
David
groep 4
22
Benthe
groep 2
23
Xander
groep 6
23
Xem
groep 5
24
Tabitha
groep 4
24
Raphael
groep 8
25
Jaylie
groep 7
25
Sifra
groep 4
28
Elise
groep 5
30
Mila
groep 2
Verjaardagen oktober
1
Nynke
groep 3
2
Floor
groep 8
2
Pepijn
groep 7
7
Job
groep 3

8
8
12
14
16
16
17
18
19
20
21
21
21
29
29
31

Ruan
Flynn
Stefan
Anne
Cato
Nathan
Zem
Chelsea
Feline
Hannah
Roemer
Naomi
Bas
Dylan
Lucas
Puck

groep 3
groep 4
groep 6
groep 2
groep 5
groep 5
groep 3
groep 2
groep 8
groep 3
groep 7
groep 6
groep 6
groep 3
groep 6
groep 5

Agenda
woensdag 23 september:
donderdag 24 september:
dinsdag 29 september:
donderdag 8 oktober:
dinsdag 13 oktober:
donderdag 15 oktober:

Nationale Kraanwater dag
vanaf 12.30 uur alle leerlingen vrij
start Kinderboekenweek
oudervertelgesprekken
oudervertelgesprekken
afsluiting Kinderboekenweek

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

HERFSTVAKANTIE

Dankdag
studiedag – alle groepen vrij

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
Directeur CBS Juliana

