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Beste ouders en verzorgers,
nieuwsbrief 2; 09-09-2022
Wat hebben we mooie eerste weken gehad in de groepen. Uiteraard genoten we ook van
het heerlijke zomerse weer en konden we nog lekker buiten genieten. Alle groepen zijn op
schoolreisje geweest en dat was voor iedereen een zeer geslaagde dag met ook weer
prachtig weer. Deze week zijn de informatieavonden geweest en u kwam in grote getale naar
school om elkaar te ontmoeten. Heel fijn dat dit weer op de ‘oude’ manier kon en er alle tijd
en ruimte was voor onderling gesprek en ontmoeting. Wij hebben dat zeer gewaardeerd!
Nu hebben we de eerste drie weken erop zitten en het voelt weer heel gewoon op school. De
kinderen zijn inmiddels goed gewend in hun nieuwe lokaal en met nieuwe leerkrachten. Ook
de nieuwe collega’s zijn goed geland en u heeft hen ook kunnen ontmoeten. Groep 8 zal
aanstaande maandag nog de informatieavond hebben vanwege ziekte van de leerkracht.
Het volgende ontmoetingsmoment is al over 3 weken wanneer we ‘kijkje in de klas’ houden.
Op twee momenten kunt u na schooltijd even binnenlopen en samen met uw kind het werk
bekijken en eventueel een praatje maken met de leerkracht. Ook weer een heel waardevol
en gezellig moment. Daarna volgen de ouder vertelgesprekken waarvoor u uitgenodigd
wordt om samen met de leerkracht te spreken over uw kind.
Dit alles geeft aan hoe belangrijk wij het vinden om de verbinding tussen school en thuis warm
te houden, want we doen het samen!

Bijbelverhalen

We vertellen nu de verhalen van Mozes die keer op keer naar de koning van Egypte gaat met
de opdracht van God ‘Laat Mijn volk gaan’. Maar de koning weigert en wordt alleen maar
strenger voor het volk Israël. God straft daarop de koning en zijn volk
met verschillende plagen.
Toch laat God niet los en uiteindelijk
moet de koning van Egypte toegeven
aan de eis van God ‘Laat mijn volk
gaan’. We zien daarin de
vasthoudendheid van God en Zijn
betrokkenheid tot hen die Hij liefheeft.
Ook nu klopt Hij keer op keer bij ons
aan en Hij wil niets liever dat wij ook
gehoorzamen aan Zijn stem en
vertrouwen op Zijn liefde en leiding.

Zending

actuele stand € 14,37
Iedere dinsdag kunnen de leerlingen geld meenemen voor de zending.
We sparen voor ons adoptiekind dat 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?
Lief en leed

De vader van Jaïra (gr. 8) Chloë (gr. 3) en Rosalie (gr. 2) werd afgelopen weekend getroffen
door een bloeding in de hersenen. Naar omstandigheden maakt hij het gelukkig goed en is
de verwachting dat hij volledig zal herstellen. Wel zal het een traject van herstel vergen voor
hij weer de oude is. Dat betekent een flinke druk op het gezin en we leven van harte met hen
mee.

Ouders bedankt!
In de vorige nieuwsbrief heb ik een noodoproep geplaatst voor nieuwe brigadiers.
En wat ben ik blij en dankbaar om te kunnen zeggen dat we er echt voldoende hebben!
Inmiddels zijn alle brigadiers getraind door de politie en kunnen zij meedraaien in het rooster.

Groep 3 naar de Bieb

Afgelopen week heeft groep 3 een bezoekje gebracht aan de
bibliotheek in Leerdam. Altijd een feest om naartoe te gaan met
groep 3. Er gaat voor hen een wereld open doordat ze beginnen
met lezen. Het was een zeer geslaagd bezoek en er zijn vele boeken
mee naar school gekomen.
Een abonnement bij de bieb is voor kinderen nog steeds gratis en wij
stimuleren het zeker om regelmatig boeken te halen en thuis met
hen te gaan lezen. Kinderen die veel lezen vergroten hun
woordenschat en hebben later minder moeite met begrijpend
lezen.

Nieuwe methodes

Technisch en Begrijpend Lezen
We zoeken als school al langer naar een passende nieuwe methode voor
technisch/begrijpend lezen. We willen dat zorgvuldig doen door middel van proefperiodes en
evaluaties. Afgelopen schooljaar hebben we 2 methoden uitgeprobeerd maar die bleken
toch niet passend voor ons. Momenteel zijn we bezig vanaf groep 4 met de methode
‘Nieuw Nederlands Junior’. Zij hebben vooral digitaal materiaal maar ook op papier. Tot aan
de herfstvakantie proberen wij deze methode uit en mogelijk kiezen we hier dan voor. Anders
zoeken wij verder naar de volgende methode.
Engels
In samenwerking met juf Cathy die onze Engelse lessen verzorgt,
hebben we afgelopen schooljaar een keuze kunnen maken voor
een nieuwe methode voor de bovenbouw. Deze methode heet
‘Stepping Stones’ en sluit goed aan bij het niveau van onze
leerlingen.
Deze week is juf Cathy gestart in groep 5-8 met deze methode.
Voor de onderbouw blijven we voorlopig bij de huidige methode
omdat deze goed bevalt.

Nieuwe leden Ouderraad
Op 20 september komt de OR voor het eerst weer bij elkaar. Vanwege het vertrek van enkele
leden is er gezocht naar versterking van de ouderraad. Dat is gelukt en de volgende twee
personen zitten nu ook in de OR: Anneliene d D (moeder van Julia gr. 7 en Florent gr. 4) en
Karin (moeder van Rik gr. 1). We heten hen van harte welkom in de OR.
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Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!
School en Covid
We zijn erg dankbaar dat school weer normaal kan draaien en dat het onderwijs daardoor
continue door kan gaan. Dat wil niet zeggen dat covid weg is. In de afgelopen 3 weken
waren er al 3 collega’s thuis vanwege covid. Gelukkig konden we dat grotendeels intern
oplossen. Ook kinderen zijn soms thuis vanwege covid of ‘gewoon’ ziek thuis.
Ik wil u vragen toch weer een zelftest af te nemen bij uw kind bij twijfel. Zo voorkomen we
hopelijk verspreiding binnen een groep kinderen.
Agenda
woe 28/9 en vrij 30/9:
dinsdag 4 oktober:

Kijkje in de Klas
start Kinderboekenweek

woensdag 5 oktober:
do 13/10 en di 18/10:
donderdag 20 oktober:

Studiedag – alle leerlingen vrij

ouder-vertel-gesprekken
afsluiting Kinderboekenweek

maandag 24-10 t/m vrijdag 28-10:
woensdag 2 november:
do 10/11 en di 15/11:

HERFSTVAKANTIE

Dankdag - schoolontbijt
podiumvoorstelling

maandag 21 november: Studiedag – alle leerlingen vrijdag
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
directeur

