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Beste ouders en verzorgers,
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Nog een week te gaan en dan zit het eerste blok erop en is het herfstvakantie. Als je naar
buiten kijkt is het ook echt herfst, de regen plenst af en toe flink op het plein. De kinderen
hebben daar gelukkig geen last van en spelen het liefst gewoon door in de regen. We letten er
wel extra op dat ze niet te nat worden, want terug in de klas is het niet zo aangenaam warm
als anders maar wordt er gewoon geventileerd met open ramen. Zorgt u er dan ook voor dat
de kinderen iets extra’s kunnen aantrekken als dat nodig is.
In ons gebouw is de ventilatie en de luchtkwaliteit ook gemeten en wij zitten ruim binnen de
norm die noodzakelijk is. Desondanks willen wij zorgen voor voldoende verse lucht en zetten
daarom de ramen open op de ‘kiepstand’.
We zijn blij en dankbaar dat we als school nog steeds ‘normaal’ open zijn. Alle leerkrachten zijn
gelukkig nog gezond al moet er soms wel iemand zich laten testen, maar dat is tot op heden
nog steeds ‘negatief’. Gelukkig kunnen we dan intern de opvang oplossen zodat de kinderen
daar niets van merken. We genieten ook van de leuke en mooie dingen op school zoals de
Kinderboekenweek en de Verjaardag-schatkist (zie verder in deze nieuwsbrief).
Wellicht tot ziens tijdens de oudervertelgesprekken en veel leesplezier toegewenst!
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 te bestraffen, 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 10 woorden
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!

Doet U ook mee?

Zending - actuele stand € 139,97
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

Kinderboekenweek – ‘En Toen…’
Vorige week dinsdag hadden we een
spetterende opening van de KBW waarin juf
Gea een mooi verhaal voorlas over een steen
die door de tijd reisde. Daarna vertelde juf
Susanne dat er een foto-puzzel wedstrijd was:
van alle juffen hangen er foto’s uit de tijd dat zij
kind waren.
Wie is nou wie?? De oplossing horen we
volgende week. Groep 8 had een swingend
dansje ingestudeerd dat ze 2x hebben
opgevoerd en iedereen kon lekker meedoen.
Volgende week donderdag zal de afsluiting
plaatsvinden met alle kinderen en horen we wie de meeste foto’s goed heeft geraden.
Lees-alarm: zodra de toeter klinkt in de gang
stoppen alle groepen waar ze mee bezig zijn en
gaan lekker 10 minuten lezen. Dat kan dan ook zijn
tijdens het buitenspelen zoals hier bij groep 2.

Dag van de Leraar

Afgelopen maandag was de Dag van de Leraar. Wat zijn de collega’s enorm verwend met
prachtige tekeningen, kaartjes en kleine geschenkjes. Namens hen allemaal heel hartelijk
dank!

Oudervertelgesprekken

Gisteren zijn we begonnen met de eerste gesprekken in groep 1, 5, 6 en 7. Volgende week
zullen deze gesprekken vervolgd worden op maandag, dinsdag en donderdag. Let u goed
op welke dag u aan de beurt bent, dat is gisteren bij enkele ouders misgelopen.
Dit zijn de afspraken zoals al eerder aangegeven:
dinsdag 13-10:
gesprekken groep 1, 5, 6 en 7 (groep 5 in lokaal groep 4)
maandag 12-10 en donderdag 15-10: gesprekken groep 2, 3 en 4 (groep 3 in lokaal groep 7)
Het verloop van de gesprekken:
- er komt slechts één ouder per kind
- u wacht buiten en komt 5 minuten voor aanvang gesprek naar binnen
- u neemt plaats op de oranje stoel
- bij binnenkomst vult u de registratie in en reinigt u de handen
- bij meerdere gesprekken wacht u ook tussentijds buiten (bij droog weer)
- u komt natuurlijk niet indien u verkouden bent of andere klachten heeft
- er zal helaas geen koffie/thee zijn
In- en uitgangen per groep:
* groep 1 en 2: via de zijdeur op het grote plein bij de voetbalkooi
* groep 4, 5 en 6: via de grote ingang op het grote plein (Pr. Mauritsstraat)
* groep 3 en 7: via de zijpoort van het grote plein (Fred. Hendrikstraat)

Kwaliteit van ons onderwijs
Binnen stichting LOGOS denken wij voortdurend na over de kwaliteit van ons onderwijs.
Met de volgende vier stappen wordt duidelijk waar onderwijskwaliteit over gaat en wat dat
voor onze school betekent. Dit is een voortdurend proces waarin we ons steeds verder
ontwikkelen. Op deze manier willen we met elkaar zorg dragen voor een voortdurende
beweging in de onderwijskwaliteit, zodat dit alle kinderen ten goede zal komen.
wat verstaan we onder onderwijskwaliteit

eigenaarschap, samenwerken
samen-leren, je mag er zijn

hoe hebben we zicht op onderwijskwaliteit

verdieping kindgesprekken
‘het verhaal achter het getal’ is belangrijk

hoe werken we aan onderwijskwaliteit

hoe verantwoorden we over onderwijskwaliteit

professionele cultuur, de leraar doet ertoe

tevredenheidspeiling ouders, kinderen, team

Her-certificering MARNIX Academie
Ieder jaar komen meerdere PABO-studenten op onze school stage lopen.
Momenteel zijn dat de studenten Vera (gr. 2), Anne (gr.4) en Danila (gr.7). Ook
hebben we 2 studenten ‘Onderwijs Assistent’, namelijk Destiny (gr. 1) en Lonneke (gr.
6). De PABO-studenten komen van de Marnix Academie in Utrecht. Met deze
opleiding hebben wij als school een partnerschap en iedere 6 jaar dien je als school
opnieuw de certificering aan te vragen. Afgelopen week mocht ik samen met
schoolopleider juf Riëtte het (online) gesprek voeren samen met 3 scholen van buiten
onze eigen stichting en 1 school vanuit LOGOS. Het was een boeiend en inspirerend
gesprek waarin scholen elkaar ‘parels en puzzels’ mocht meegeven. Wij mochten
mooie parels ontvangen over de wijze waarop wij de studenten de ruimte geven om
te groeien, ontwikkelen en te leren.
Met dit gesprek was de her-certificering een feit en mogen wij ons voor de komende
jaren weer partner van de Marnix Academie noemen.

Controle fietsverlichting
In de herfstvakantie zal de klok weer teruggezet worden en worden de
dagen weer ‘korter’. Dat betekent dat de kinderen goed zichtbaar
moeten zijn in het verkeer. Daarom willen we op maandag
2 november van alle fietsen van groep 6, 7 en 8 de verlichting laten
controleren. Speciaal hiervoor komen fietsenmaker Bas d B en wijkagent
Paul St naar school. Wilt u zelf van te voren de verlichting nakijken of alles
goed functioneert?

Verjaardagen oktober
12
Stefan
groep 6
14
Anne
groep 2
16
Cato
groep 5
16
Nathan
groep 5
17
Zem
groep 3
18
Chelsea
groep 2
19
Feline
groep 8

20
21
21
21
29
29
31

Hannah
Roemer
Naomi
Bas
Dylan
Lucas
Puck

groep 3
groep 7
groep 6
groep 6
groep 3
groep 6
groep 5

Agenda
maandag 12 oktober:
dinsdag 13 oktober:
donderdag 15 oktober:
donderdag 15 oktober:

oudervertelgesprekken 2, 3 en 4
oudervertelgesprekken 1, 5, 6 en 7
oudervertelgesprekken 2, 3 en 4
afsluiting Kinderboekenweek

maandag 19-10 t/m vrijdag 23-10:
maandag 2 november:
woensdag 4 november:
vrijdag 20 november:

HERFSTVAKANTIE

controle fietsverlichting groep 6, 7 en 8
Dankdag
studiedag – alle groepen vrij

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

