
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,                             nieuwsbrief 12;   21-04-2022 
Nog één dag te gaan en dan breekt de meivakantie aan! Twee weken echt even afstand 
nemen en genieten van andere dingen. In deze meivakantie valt ook Koningsdag en de 
vieringen rondom 4 en 5 mei. Mooi dat wij als school daar ook een bijdrage aan mogen 
leveren. Dinsdagmiddag om 17.00 uur is er op RTV Utrecht een item vertoond over het 
schoonmaken van het monument door groep 8. Mooi om dat nog even terug te kijken. 
 
Morgen hebben we de Koningsspelen. Het belooft weer een stralende dag te worden en dat 
verhoogt nog meer de feestelijkheden. De groepen 7 en 8 hebben ook een roei-clinic bij de 
roeivereniging. Erg leuk om op deze wijze kennis te maken met een sport die je niet zo snel 
beoefent. De groepen 3 t/m 8 zijn morgen eerder uit namelijk om 13.00 uur! De groepen 1 en 
2 zijn gewoon om 12.00 uur uit. 
 
Deze week heeft groep 8 de eind Cito gemaakt, vandaag was de laatste dag. Nu leeft  
groep 8 toe naar het schoolkamp dat in de week van 17 mei zal plaatsvinden.  Ze hebben er 
enorm veel zin in en wij ook. Het is 3 jaar geleden dat wij op kamp zijn geweest, dus dit is wel 
weer heel fijn! 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en een heel fijne en mooie vakantietijd! 
 
Het is Pasen geweest!

Toen Hij alles had volbracht  
stierf Gods Zoon;  
de dag werd nacht.  
De onschuldige droeg schuld.  
Onze hoop in dood gehuld.  
 
Maar de dood hield hem niet vast;  
Hij kwam levend uit het graf.  
Christus heeft het laatste woord;  
het wordt overal gehoord:  
 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood,  
een nieuwe dag breekt aan.  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, mijn Jezus leeft.  

Halleluja, Hij verrees,  
die de macht van zonde breekt.  
Zeg het voort: de liefde wint!   
Heel de kerk van Christus zingt:  
 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood,  
een nieuwe dag breekt aan.  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
Hij leeft, mijn Jezus leeft.  
 
Door zijn leven, leven wij.  
Er is hoop, de weg is vrij. 
Niets staat tussen God en ons,  
omdat Jezus overwon!  
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Lief en leed 
Bij Benthe (gr. 3) is een zusje geboren. Zij heet Noor en alles gaat gelukkig goed.  
Wij feliciteren het gezin van harte en wensen hen Gods zegen toe. 
Siem (gr. 6) heeft tijdens een voetbaltraining zijn pols gebroken. De komende weken 
loopt hij ermee in het gips. We wensen hem veel geduld toe! 
Milan (gr. 3) gaat morgen weer voor een controle naar het ziekenhuis. We hopen en 
bidden dat alles zo goed mag blijven gaan. 
 
 
MR zaken 
Op 11 april heeft u een brief namens de MR ontvangen over de komende vacature. Ik 
begreep dat er tot op heden geen aanmeldingen zijn voor nieuwe kandidaten. Daarom 
hierbij nogmaals de oproep hier over na te denken en wellicht uzelf aan te melden. 
 
Wat doet de medezeggenschapsraad?  
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het 
onderwijs van school. De MR heeft ongeveer zes keer per jaar overleg met de directie. Dat gaat over 
zaken als het schoolplan, de besteding van het geld, de kwaliteit van het onderwijs, de vaststelling van 
het aantal groepen, vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders betrokken kunnen worden op 
school. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten 
Vacature  
Voor één van de ouders loopt de zittingstermijn van 3 jaar af en hierdoor staat er een vacature voor 
een enthousiaste ouder open. Mocht u interesse hebben, maak dit dan voor 1 mei a.s. kenbaar via een 
mail bij het secretariaat. mr.juliana@stichting-logos.nl   
Bij meer dan één kandidaat zal door middel van stemming besloten worden welke kandidaat zitting 
neemt namens de ouders van onze school.  
 
 
Finale schoolvoetbal 
Morgen, vrijdag 22 april, zullen 2 groepen van onze school spelen in de finale van het 
schoolvoetbal toernooi. De meisjes van groep 8 en de jongens van groep 6 verdedigen dan 
onze eer! Dit alles gebeurt rond 15.00 uur op LRC en u bent uiteraard van harte welkom om 
hen aan te moedigen. 
 
 
Viering 4 en 5 mei – groep 8 
Dit jaar zijn wij als school aan de beurt om het monument van de slachtoffers van de 2e WO te 
onderhouden en te helpen tijdens de herdenking op 4 mei. Enkele leerlingen van groep 8 zijn 
hierbij aanwezig en zullen dan helpen met de kranslegging en een gedicht voordragen. 
Daarna wordt de Fioolefakkel overgedragen aan de Wilhelminaschool die volgend jaar aan 
de beurt is. 
 
 
Vertrek collega’s, 
Al vele jaren werkt juf Hortense (gr. 7) op de Juliana. Zij heeft nu besloten om per 1 september 
met vervroegd pensioen te gaan. Een wijze keus en mooi dat dit zo mogelijk is. 
Juf Nina zal ook onze school verlaten en na de zomer gaan werken als IB’er op de 
Regenboog in Gorinchem. Vorig jaar heeft zij de opleiding daarvoor gevolgd en zij ambieert 
nu de functie als IB’er.  
 
Dat betekent dat er voor komend schooljaar 2 vacatures zijn 
in de bovenbouw. Mocht u iemand weten die nog een 
dergelijke baan zoekt, laat dat dan gerust weten. 
In een latere nieuwsbrief komen we nog uitgebreid op het 
afscheid van beide leerkrachten terug. Dan nemen we ook 
het afscheid van juf Nellie mee die al een poosje met 
pensioen is maar nog niet echt haar afscheidsfeest heeft 
gehad. Wordt vervolgd…! 



Verjaardagen april  
24 Noa   groep 6  
25 Kris    groep 3  
26 Levi   groep 5  
27 Sara   groep 3  
28 Jodie   groep 8 
Verjaardagen mei 
  2  Julian   groep 2  
  2  Levi   groep 5 

  5  Merel   groep 8  
11  Sem   groep 5  
14  Karsten  groep 4  
17  Tijs   groep 2  
18  Willem  groep 8  
18  Steven  groep 7  
21  Emily   groep 4  
22  Amy   groep 7  
24  Lieke   groep 1  

25  Zander  groep 7 
     Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

 
                                                         
           Agenda 
 
 vrijdag 22 april:  Koningsspelen; gr. 3-8 zijn om 13.00 uur vrij   
 

maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05: MEIVAKANTIE   
 
woensdag 11 mei:  gastlessen in groep 7 en 8 over de 2e WO 
donderdag 12 mei:  fietskeuring groep 7 en 8 
di 17-5 t/m vrij 20-5:  schoolkamp groep 8 
vrijdag 20 mei:  praktisch verkeersexamen groep 7 
dinsdag 24 mei:  podiumvoorstelling voor groep 2, 3, 5 en 8 
  
do 26-5 en vrij 27-5: Hemelvaart, alle leerlingen vrijdag 
 
dinsdag 31 mei:  podiumvoorstelling groep 1, 4, 6 en 7 
donderdag 2 juni:  schoolfotograaf 
vrijdag 3 juni:  Game On: techniekmanifestatie groep 7 en 8 
 
maandag 6 juni: 2e Pinksterdag 
 
vrijdag 10 juni:  Skate days groep 5 t/m 8 
vrij 24-6 en ma 27-6: Lesvrije dagen 
vrijdag 1 juli:   2e rapport mee naar huis 
maandag 4 juli:  afscheid groep 8  

 
 

 
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


