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Beste ouders en verzorgers,
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Nog drie weken te gaan tot aan de kerstvakantie. Momenteel hangt er een gezellige en soms
wat zenuwachtige sfeer rondom 5 december. Thuis krijgt u dat ongetwijfeld ook mee van uw
kind. In iedere groep wordt er ook flink geknutseld rondom dit thema, met dank aan juf Liz die
steeds weer allerlei nieuwe en leuke ideeën heeft voor knutselopdrachten. Uiteraard wordt er
ook gewoon goed gewerkt aan de dagelijkse taken en de sfeer daarbij is prima.
Vanaf volgende week leven we in de Adventstijd, de tijd naar het kerstfeest toe. Altijd weer
even omschakelen tussen beide feesten, maar dat is niet anders. In de week van 7-12
december zullen de groepen hun aandeel voor de kerstviering opnemen. Dan wordt alles
gemonteerd tot één kerstfilm die we op vrijdag 18 december in de eigen groep bekijken.
U ontvangt als ouders ook het linkje van deze kerstviering om nog eens thuis terug te kijken.

Bijbelverhalen

Wij vertellen nu nog de verhalen rondom de profeet Samuël. Het volk Israël moppert bij hem
omdat ze graag een koning willen hebben. Ook al noemt Samuël allerlei bezwaren tegen het
koningschap, toch blijft het volk bij hun standpunt. Uiteindelijk wordt Saul gezalfd tot koning
over het volk. De eerste periode van zijn regering gaat dat wel goed, maar op een gegeven
moment vergeet Saul in contact te blijven met God en wil hij zelf alles oplossen.
Dan zie je ook dat het van kwaad tot erger gaat en op het eind zit hij vol haat en wrok tegen
iedereen en bovenal tegen God.
Voor ons is het ook vaak moeilijk om dichtbij God te blijven, er
zijn zoveel zaken die ons afleiden en die wij zelf wel denken op
te kunnen lossen. En voor je het weet leven we zonder Hem en
Zijn geboden. Toch is er altijd weer een weg terug mogelijk,
het is nooit te laat. Keer op keer biedt God Zijn helpende hand
aan ons. Het ultieme aanbod was in het zenden van Zijn zoon
Jezus naar deze aarde. Dat gaan we de komende weken
weer vieren en gedenken rondom advent en Kerst.

Zending - actuele stand € 294,52

Doet U ook mee?

Het sparen gebeurt helaas maar mondjesmaat. Soms is het slechts € 10,00 per week van de
hele school. Gelukkig zijn er soms ouders die een bedrag in één keer overmaken en dat is fijn.
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

Viering Sinterklaas
Op vrijdagmorgen 4 december wordt dit feest gevierd in de hele school. De onderbouw doet
dat in 2 groepen (1/2 samen en 3/4 samen) en de bovenbouw pakt in de eigen groep de
surprises uit. Deze surprises moeten verpakt worden in een vuilniszak met naam,
zodat de kinderen niet zien voor wie het is en worden op donderdagmorgen
3 december om half 9 in school gezet. Zorgt u ervoor dat de kinderen dit zelf
kunnen dragen? De ouderraad zorgt deze morgen voor iets lekkers en drinken,
dus dat hoeft niet mee. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!
Lief en leed
U heeft het vast en zeker al gehoord via uw kinderen: juf Dorieke uit groep 7 verwacht haar
eerste kindje! Wij feliciteren haar van harte en zijn blij en dankbaar dat alles zo voorspoedig
mag gaan. Haar verlof gaat eind januari in, maar zij zal al eerder stoppen met haar
lesgevende taken vanwege aangescherpte (corona-) maatregelen. Gelukkig hebben we
een prima vervanger gevonden in de persoon van juf Nellie die van harte bereid is haar taken
waar te nemen.
Juf Nellie gaat namelijk per 1 januari officieel met pensioen en zal worden opgevolgd door
juf Ellen die nu al meedraait in groep 5. Eigenlijk zou juf Nellie dan moeten stoppen, maar nu
kan ze gelukkig nog een poosje door als vervanging voor juf Dorieke. Groep 7 is hier heel blij
mee want zij hadden juf Nellie nog niet eerder gehad en dat kon toch niet!
We leven ook mee met het gezin van Milan (gr. 2). In december heeft Milan weer een
belangrijke scan en dat is best spannend. We hopen en bidden om een goede uitslag.
Terugblik studiedag 20 november
Vorige week vrijdag hebben wij als team een mooie en inspirerende studiedag gehad. Deze
dag had 2 hoofdthema’s: introductie DPL (Doordacht Passend Lesmodel) en verdieping ZIEN.
’s Morgens zaten we vanwege de fysieke ruimte in gebouw Maranatha en kregen daar de
eerste training van DPL. Daarin worden bepaalde instructie technieken waar wij als team al
eerder mee gewerkt hebben met elkaar verweven. Denk daarbij aan de coöperatieve
werkvormen en technieken van ‘teach like a champion’. Maar we maken er een
verdiepingsslag bij door goed na te denken over het formuleren van onze doelen per les. Dat
klinkt als een open deur, maar heeft veel
consequenties voor de wijze van instructie door
de leerkracht. Natuurlijk werken we al met
doelen per les, maar dat kan nog scherper en
specifieker voor de leerlingen zodat ook zij
precies weten wat zij gaan leren die les.
Dit traject DPL duurt ongeveer 2 jaar en alle
leerkrachten worden gevolgd in hun lesgeven
en krijgen daar ook feedback en tips over. We
hopen op deze manier onze onderwijskwaliteit
nog meer op een hoger peil te krijgen wat alle
leerlingen ten goede zal komen.
Het tweede deel was ’s middags en dit deden we
allemaal online. We kregen een verdieping van het
toetsinstrument ZIEN, dat de sociale vaardigheden van
kinderen meet. Het gaat daarbij met name om het
welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Door het
afnemen van vragenlijsten krijgen leerkrachten een goed
beeld van ieder kind, maar het is belangrijk de scores
goed te kunnen duiden. En daar hebben we weer nieuwe
inzichten over meegekregen.
Al met al was het een mooie en leerzame dag!

Schoenendoosactie
Vandaag zijn de laatste schoenendozen ingeleverd. In totaal hebben we als school 106
dozen klaargemaakt om te versturen naar Afrika en Oost-Europa. Allen die hieraan hebben
meegeholpen heel hartelijk dank!

Nieuws vanuit de Ouderraad
Sinds dit schooljaar zijn er 2 nieuwe OR leden bijgekomen, namelijk Marjan en Carolien.
Zijn stellen zichzelf hieronder aan u voor. Er is nog steeds plek voor 2 of 3 enthousiaste ouders
vanuit groep 1, 2 of 3. Opgeven daarvoor kan bij de eigen leerkracht of bij de directie.
Mijn naam is Marjan en ik ben de moeder van Marinde (gr. 7) en Florian (gr. 5).
Misschien kennen jullie mij ook wel als pedagogisch medewerker van
peuterspeelgroep ‘Juultje’.
Sinds dit schooljaar heb ik plaats genomen in de ouderraad van de Julianaschool.
Ik vind het leuk om actief bij school betrokken te zijn en mee te helpen bij de
verschillende activiteiten, zodat je het team kunt helpen zowel onder schooltijd
als buiten schooltijd.
Mijn naam is Carolien, getrouwd met Wilfred en moeder van Thomas (gr. 8) en Lucas (gr. 5).
Inmiddels ben ik enthousiast begonnen als nieuw lid van de ouderraad. Ik wil graag
betrokken zijn bij de school en de oproep voor nieuwe OR leden was voor mij een
mooie gelegenheid om mee te gaan helpen bij activiteiten. Zelf werk ik ook in het
onderwijs, als docent op praktijkschool De Noordhoek in lessen Nederlands, ICT en
ook zorg en dienstverlening. In mijn vrije tijd loop ik graag met onze hond, ga
graag op stap met mijn gezin of ben samen met Lucas bezig met Lego. Hopelijk
kunnen we de corona crisis langzaamaan achter ons laten en kan de OR weer
meer organiseren voor de leerlingen en ook weer de ouders in de school
ontmoeten.
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Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!
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Agenda
vrijdag 4 december:
vrijdag 18 december:

Kerstvakantie:

viering Sinterklaas, alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
viering Kerstfeest, alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01-2021

maandag 4 januari:
woensdag 13 januari:
dinsdag 9 februari:
donderdag 11 februari:
maandag 15 februari:
dinsdag 16 februari:

eerste schooldag nieuwe jaar
studiedag, leerlingen vrij
1e rapport mee
rapportgesprekken
rapportgesprekken
rapportgesprekken

Voorjaarsvakantie: maandag 22-02 t/m vrijdag vrijdag 26-02

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

