
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,                             nieuwsbrief 13;   25-05-2022 
Er staat een lang weekend voor de deur met de viering van Hemelvaart. Vaak een wat 
onbekender christelijk feest dan bijvoorbeeld Kerst en Pasen. Maar in de christelijke traditie is 
het wel degelijk een belangrijk heilsfeit. Christus is na Zijn opstanding verhoogd en weer 
teruggekeerd bij Zijn Vader in de hemel. En van daaruit regeert Hij nu nog steeds over deze 
wereld in al zijn gebrokenheid.  
Dat zien we helaas dagelijks om ons heen. Vanmorgen las ik het verschrikkelijke nieuws van de 
dood van jonge kinderen op een basisschool in Texas door een aanslag van een jonge 
schutter van 18 jaar. Onvoorstelbaar en hartverscheurend. Het roept vele vragen op waar we 
geen antwoord op hebben. Het laat wel zien dat wij mensen tot heel veel slechts in staat zijn. 
Maar ondanks alle ellende mogen wij vasthouden aan de trouw en liefde van onze Hemelse 
Vader die weet van ons bestaan en de zorgen die wij kunnen hebben. En eenmaal komt Hij 
terug op de wolken en breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan waar geen pijn en 
verdriet en zonde meer zal zijn!

Elk oog zal Hem zien als Hij komt, 
op de wolken op de wolken. 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt, 
met macht en majesteit 
Halleluja zingt de Here  
een nieuw lied 
Hij is bij ons, Hij is bij ons 
Halleluja zingt de Here  
een nieuw lied 
Hij is bij ons voor altijd. 

   Hij brengt al Zijn kinderen thuis, 
   op de wolken op de wolken. 
   Hij brengt al Zijn kinderen thuis, 
   in 't huis van heerlijkheid. 
   Halleluja zingt de Here  
   een nieuw lied 
   Hij is bij ons, Hij is bij ons 
   Halleluja zingt de Here  
   een nieuw lied 
   Hij is bij ons voor altijd. 
 

 
 
Zending –   € 979,90  
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 
Milan (gr. 3) had een gunstige uitslag na de laatste scan. Daar zijn we erg dankbaar voor! 
Anna B (gr. 7) heeft onlangs een operatie aan haar voet gehad. Na een tijd van revalidatie 
kan ze gelukkig weer goed lopen en rennen. 
Fay (gr. 7) heeft haar pols gebroken tijdens het sporten. Gelukkig gaat het weer beter. 
Juf Myrthe begint weer rustig aan met enkele uurtjes werk op school. Dat zijn nog geen 
IB-taken maar lichte werkzaamheden. We hopen dat ze van lieverlee haar taken weer 
kan oppakken. 
Juf Nellie hoopt morgen 40 jaar getrouwd te zijn! We feliciteren haar en haar man van 
harte met dit robijnen jubileum. 

School voor
plezier, talent 
en kwaliteit!

www.cbsjuliana.nl



MR zaken 
Na de laatste oproep voor een nieuwe kandidaat meldde zich Wilbert de J., vader van 
Ruben (gr. 5) en Julian (gr. 2). We zijn blij dat op deze manier de MR weer voltallig 
vertegenwoordigd wordt door ouders en wensen hem een goede tijd toe binnen de MR.  
In een volgende nieuwsbrief zal hij zich aan u voorstellen. 
 
 
Formatie 
Binnenkort ontvangt u de groepsindeling voor komend schooljaar met daarbij de 
leerkrachten. Momenteel zijn we met één kandidaat in een ver stadium van het 
sollicitatieproces. Dit betreft de vacature die ontstaat in groep 7.  
Daarnaast hebben we nog wel een vacature in groep 8. Wellicht heeft u 
de advertentie al gezien op alle sociale media. Deel deze gerust binnen 
uw eigen netwerk zodat er een zo breed mogelijk bereik is. We hopen en 
vertrouwen erop dat deze vacature ook vervuld zal worden.  
 
 
Verkeersexamen groep 7 

Net vanmorgen kreeg ik de uitslag binnen dat alle leerlingen van groep 7 
geslaagd zijn voor zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen!  
Top gedaan, jongens en meiden!! 
 
 

 
 
Kamp groep 8 
Vorige week is groep 8 op schoolkamp geweest en dat was 
een hele gave week! Prachtig weer, prima sfeer en met 
elkaar heel veel plezier gehad!  
Gisteren tijdens de podiumvoorstelling lieten ze een korte 
terugblik zien en je proefde direct weer hoe gezellig het was. 
 
 
Promotiefilm 
Binnenkort komt Gorkum TV opnames maken binnen de school voor een promotiefilm die op 
onze website zal komen. Alle scholen van LOGOS doen hieraan mee en het is een mooi 
middel om te laten zien wie wij zijn en wat we doen. 
Aan het begin van ieder schooljaar kunt u aangeven via Basis Online of u toestemming geeft 
voor foto- en filmmateriaal en waar deze voor gebruikt mag worden. Indien u twijfelt of het 
goed vermeld staat bij uw kind (-eren), kijkt u het dan nog even na via de knop ‘intekenen – 
toestemmingsformulieren’.  
 
 
Podiumvoorstelling 
Gisteren hebben we de eerste podiumvoorstelling weer 
gehad sinds corona. Het was ouderwets genieten en heel 
gezellig. De groepen 2, 3, 5 en 8 hebben hun kunsten laten 
zien en horen en dat was een groot succes!  
 
Aankomende dinsdagmiddag zijn groep 1, 4, 6 en 7 aan de 
beurt. Ouders van die groepen zijn van harte welkom vanaf 
13.45 uur. 
 
 
 



Schoolfotograaf 
Donderdag 2 juni komt de schoolfotograaf weer langs. Dit jaar mogen 
broertjes/zusjes die niet op onze school zitten ook op de gezinsfoto. Dat is altijd 
heel leuk maar ook een flinke drukte geeft dat. Er zijn 2 moeders die zorgen dat 
alles in goede banen wordt geleid en ik vraag u dringend hun aanwijzingen op 
te volgen. Besef ook dat het even kan duren voor u aan de beurt bent. 
Vanaf 8.10 uur zal de voordeur opengaan en kunt u zich opstellen in de gang 
voor de gezinsfoto met niet schoolgaande kinderen. Alle andere gezinsfoto’s 
worden later onder schooltijd gemaakt.  

 
 
Game On 
Vrijdag 3 juni gaan de groepen 7 en 8 naar de Evenementenhal in Gorinchem voor de 
techniekmanifestatie Game On. Een geweldige kans om kennis te maken met allerlei 
technische beroepen, waarbij de kinderen volop kunnen experimenteren. 

 
Verjaardagen juni 
  1 Jonna   groep 7  
  2 Anna   groep 7  
  2 Lotte   groep 6  
12 Hidde   groep 4  
12 Maël   groep 3  
 

 
 
13 Annelein   groep 5  
14 Merijn   groep 8  
18 Stan   groep 8  
20 Bo-Yi   groep 7  
24 Xavi   groep 3 

     Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

            Agenda 
 

do 26-5 en vrij 27-5: Hemelvaart, alle leerlingen vrijdag 
 
dinsdag 31 mei:  13.45 uur: 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 
vrijdag 8 juli:   om 12.00 uur alle leerlingen vrij 
 
ma 11-07 t/m vrij 19-08: Zomervakantie 
 
maandag 22 augustus:  1e schooldag  

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


