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Beste ouders en verzorgers,
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Wat was het gezellig en druk met ons eerste ‘kijkje in de klas’ afgelopen woensdag! Vele
(groot-)ouders kwamen even naar binnen en de kinderen vertelden trots waar alles stond in de
klas en waar ze mee bezig zijn. Er was ook gelegenheid om even een praatje te maken en
elkaar te ontmoeten. Vanmiddag is de 2e ronde en kunnen ouders die woensdag niet konden
ook even binnenlopen gelijk om half 3. Zo willen we als school en thuis met elkaar verbonden
zijn en samen gaan voor een fijne plek voor de kinderen op school.
Na de herfstvakantie zullen we ook weer ‘Juliana in Bedrijf’ houden. Dat zijn onze open dagen
voor iedereen onder schooltijd. U kunt dan even de klas inlopen tijdens de lessen om zo een
kijkje in onze ‘keuken’ te nemen. Nodig daar zeker ook ‘nieuwe’ ouders voor uit om hen te
laten zien hoe het bij ons op de Juliana aan toe gaat.
In deze nieuwsbrief leest u over allerlei activiteiten die weer op de planning staan. U heeft deze
week een aangepast jaarrooster ontvangen aangezien er een aantal data gewisseld waren.
In die jaarplanning stond nog niet vermeld wanneer wij het Kerstfeest hopen te vieren met de
school. Dat zal zijn op woensdag 21 december ’s avonds in de Pauluskerk.
Ik wens u veel leesplezier!

Bijbelverhalen

Na de uittocht uit Egypte trekt het
volk door de woestijn richting
beloofde land. Maar ze gaan niet
alleen, God gaat met hen mee.
Om dat extra duidelijk te maken
laat God een mooie tent maken
waarin Hij kan wonen, de
tabernakel. Ook geeft God aan
het volk Zijn regels, de 10 geboden.
Niet bedoeld om het volk kort te
houden, maar juist om hen in
vrijheid te laten leven.
Deze 10 geboden worden in vele
kerken elke zondag voorgelezen en
ze zijn nog steeds actueel.
Jezus vatte deze geboden samen:
‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’.
Als iedereen zich daaraan zou houden, zou de wereld er een stuk mooier uitzien!

Zending

actuele stand € 289,92
Door een aantal prachtige giften via de bank is de stand enorm
gestegen! Iedere dinsdag kunnen de leerlingen geld meenemen
voor de zending. In de maand oktober zal het zendingsgeld
besteed worden aan de stichting ‘Red een Kind’.
Deze stichting geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun
familie en hun hele omgeving.
CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Doet U ook mee?
Lief en leed

De vader van Job (gr.5) en Sifra (gr.3) heeft onlangs een hartoperatie ondergaan. Gelukkig is
alles goed verlopen en mocht hij deze week weer thuis komen voor verder herstel.
De oudste zoon van juf Myrthe moest enkele keren geopereerd worden maar gelukkig is hij
weer thuis en gaat het goed. Momenteel werkt juf Myrthe weer een paar uur per week op
school en daar zijn we erg dankbaar voor.

Studiedag woensdag 5 oktober
Aanstaande woensdag zijn alle LOGOS scholen gesloten vanwege een
inspiratiedag voor de hele stichting. Met zo’n 400 mensen hebben we
een mooie dag in het verschiet met als thema
#Sharingiscaring => kennis delen is waardevol voor jezelf en de ander.
Naast inspirerende keynote speakers zijn er vele workshops rondom dit
thema. Het mooie is ook dat de helft van de workshops gegeven wordt
door eigen mensen vanuit stichting LOGOS, zoals levend leren,
computational thinking, onderzoekend leren, beter leren met DPL,
uitgeREKENd TAAL en meet and learn in Kenia.
Zo kunnen ook wij leren van en met elkaar. We hebben er zin in!

Dag van de Leraar

Op dezelfde dag, woensdag 5 oktober, is het de Dag van de Leraar. Tijdens de
inspiratiedag worden alle medewerkers al verwend door LOGOS, maar de
klascontactouders van iedere groep zorgen er ook voor dat onze eigen
leerkrachten in het zonnetje worden gezet. Dat wordt ieder jaar bijzonder
gewaardeerd waarvoor hartelijk dank!

Kinderboekenweek

Dinsdag 4 oktober start bij ons de KBW. ‘s Middags gaan
we met alle kinderen in de hal het openingslied zingen
en juf Gea zal een verhaal voorlezen. Ook wordt
uitgelegd wat er verder nog zal gebeuren:
Lees-alarm: zodra de toeter klinkt stoppen alle groepen
waar ze mee bezig zijn en gaan lekker 10 minuten lezen.
Stekjes kweken: alle kinderen nemen een eigen stekje mee in een oud drinkpakje en zorgen
daar goed voor in de klas. Tijdens de boekenmarkt zullen deze verkocht worden. De
opbrengst van deze verkoop is voor het zendingsproject ‘Red een Kind’.
Boekenmarkt: donderdag 20 oktober zal er ’s middags een kinderboekenmarkt gehouden
worden. Iedereen mag daar zijn/haar eigen boeken verkopen en uiteraard ook weer nieuwe
boeken kopen. De opbrengst is voor de kinderen zelf.
Voorleeswedstrijd groep 8: de winnaar mag meedoen met de regionale wedstrijd.

Oudervertelgesprekken
Gisteren is de gespreksplanner opengegaan voor ouders met meerdere kinderen op school,
vanavond om 19.00 uur gaat hij open voor de overige ouders. Het is de bedoeling dat
iedereen zich inschrijft. De gespreksplanner staat open tot vrijdag 7 oktober. Daarna vullen wij
zelf de ouders in die zich niet hebben ingeschreven.
U ontvangt via uw kind(-eren) een korte vragenlijst als voorbereiding op deze gesprekken.
Graag ontvangen wij dit ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 7 oktober terug.

Gebruik oversteekplaats

Iedere morgen en middag staan er trouw ouders en kinderen te brigadieren zodat iedereen
veilig kan oversteken. Helaas gebeurt het regelmatig dat er ouders en kinderen net naast de
oversteekplaats oversteken. Wij willen u vragen het goede voorbeeld te geven en even te
wachten tot de brigadiers het sein veilig hebben gegeven. Alvast bedankt!

Draaiboek COVID
Om ervoor te zorgen goed voorbereid te zijn als er weer een
opleving komt van COVID, zijn scholen verplicht een draaiboek te
hebben. Vanuit de PO Raad is er een voorbeeld gegeven en dat
kan iedere school aanpassen naar de eigen situatie. Wij hebben ons
draaiboek klaar en dit is reeds besproken binnen de MR.
U vindt het draaiboek hier.

Gebruik van oortjes en koptelefoons

Alle kinderen vanaf groep 3 hebben van school oortjes gekregen
voor eigen gebruik. Nu merken we dat met name de jonge
kinderen moeite hebben met de oortjes. Soms passen ze gewoon
niet in hun oren omdat ze nog te groot zijn. Ook zorgt het bij hen
voor veel gedoe bij het opruimen.
Daarom hebben we voor de groepen 3, 4 en 5 koptelefoons
besteld. Deze komen volgende week binnen en ieder krijgt een
eigen koptelefoon die ze kunnen hangen aan hun tafel.
LET WEL: de kinderen krijgen eenmalig een koptelefoon (gr. 3,4,5) of oortjes (gr.6,7,8). Mocht
deze kapot gaan dan moeten ze zelf voor een nieuwe koptelefoon c.q. oortjes zorgen.

Verjaardagen oktober
1
7
8
8
12
14
14
16

Nynke
Job
Ruan
Flynn
Stefan
Fernando
Anne
Cato

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

16
17
20
21
21
29
29
31

Nathan
Zem
Hannah
Naomi
Bas
Dylan
Lucas
Puck

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

groep 7
groep 5
groep 5
groep 8
groep 8
groep 5
groep 8
groep 7

Agenda
dinsdag 4 oktober:

start Kinderboekenweek

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

ouder-vertel-gesprekken
afsluiting Kinderboekenweek + boekenmarkt

woensdag 5 oktober:

Studiedag – alle leerlingen vrij

maandag 24-10 t/m vrijdag 28-10:

HERFSTVAKANTIE

dinsdag 1 november:
Schoolontbijt
woensdag 2 november: Dankdag
do 3/11 en ma 7/11:
Juliana in Bedrijf 10.15 – 11.45 uur
dinsdag 15 november :
podiumvoorstelling groep 2,3,4,6 13.50 - 14.25 uur
donderdag 18 november: podiumvoorstelling groep 1,5,7,8 13.50 – 14.25 uur

maandag 21 november: Studiedag – alle leerlingen vrij
di 22/11 en do 24/11:
ma 28/11 en di 29/11:
maandag 5 december:
woensdag 21 december:
vrijdag 23 december:

Kijkje in de klas gr.3-8 14.30 – 14.45 uur
verkeerslessen op het plein gr.1-8
Sinterklaasfeest 12.00 uur alle leerlingen vrij
Kerstfeest in Pauluskerk 19.00 uur
alle leerlingen om 12.00 uur vrijdag

maandag 26-12 t/m vrijdag 06-01:

KERSTVAKANTIE

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

