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Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. We hebben gisteren een goede start gehad in
alle groepen. Alle kinderen waren aanwezig en vol verhalen over de afgelopen vakantie. We mochten ook
nieuwe kinderen begroeten in verschillende groepen, voor hen was het een extra spannend begin.
Gelukkig hebben zij ook een fijne dag gehad en zijn ze vol vertrouwen voor dit nieuwe schooljaar. Velen
van u kwamen gistermorgen even een kijkje nemen in het lokaal en konden gelijk de (nieuwe) leerkracht
begroeten. Dat hebben wij erg op prijs gesteld, dat geeft ook aan dat we het samen doen als school en
ouders.
We zien uit naar een inspirerend schooljaar waarin we met elkaar de ontwikkeling en zorg van de
kinderen zo goed mogelijk willen vormgeven. Als school staan we ervoor om een goede basis mee te
geven en om ieder kind uit te dagen op zijn of haar niveau. Er mag veel geleerd worden, we delen leuke
dingen met elkaar en we hopen dat ieder het naar de zin zal hebben.
Een school is als een boom
met bladeren om onder te schuilen.
Een hoge tak om ver te zien
en een stam die veel steun geeft.
Maar hoe hoog die boom ook is,
een boom kan nooit zingen,
enkel de vogels die erin wonen.
Een school betekent niets
zonder het gekwetter van leerlingen,
elk met zijn eigen liedje.
Want elke vogel zingt zoals het gebekt is.
Laten we hopen en bidden
dat God onze kinderen nabij is
in dit nieuwe schooljaar.
Laat het een jaar worden
waarin we trots mogen zijn,
op de manier waarop onze kinderen, waar dan ook,
weer een jaartje ouder worden.
Zo willen wij dit nieuwe schooljaar met elkaar aan de slag gaan. Allen Gods zegen gewenst!
Zending
Iedere dinsdagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. We sparen voor onze
twee adoptiekinderen via de Stichting Woord en Daad en SOS-kinderdorpen. Daarnaast gaan we weer
voor een project sparen. Welk doel dat gaat worden is nu nog niet bekend, maar het sparen gaat vanaf
volgende week weer beginnen!
Nogmaals welkom
Na de vakantie heten wij de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom op school.
In groep 1: Marnix, Micha, Robin, Xavi en Hidde
In groep 4: Berend en Jaira
In groep 5: Janu
In groep 6: Eva, Lenthe en Lenny
In groep 7: Daan
Allemaal hartelijk welkom en we hopen dat jullie je snel thuis voelen op de Julianaschool!

Bijbelverhalen
We beginnen dit schooljaar in het tweede Bijbelboek
Exodus waar het gaat over de verhalen van Mozes en de
uittocht van het volk Israël uit Egypte. Het volk woont daar
al vele eeuwen en wordt zwaar onderdrukt. God ziet en
hoort hun lijden en besluit hen weer terug te brengen naar
het beloofde Land waaruit ze lang geleden vertrokken
waren in de tijd van Jozef.
Het is goed deze verhalen steeds te horen en te weten dat
God nog altijd Dezelfde is. Ook nu ziet Hij ons en weet van
onze levensweg. Voor sommigen is dat een gladde weg,
maar voor de meesten is dat vaak een weg met bobbels en
valkuilen en soms een doodlopende weg. Dan wil God er
voor ons zijn om ons te brengen op de enige juiste weg,
namelijk bij de Here Jezus. Hij wil ook dit nieuwe schooljaar
met ons meegaan op onze weg en ons helpen om steeds weer de goede keuzes te maken.

Nieuws van de Gebedsgroep
Wist je dat er op school een Gebedsgroep is?
Met een aantal moeders komen we elke 3e donderdag van de maand samen om te bidden voor school.
Waarvoor bidden we?
We bidden voor de leerkrachten, de school en de kinderen (en hun gezinnen). We brengen blijde en
verdrietige gebeurtenissen in gebed. Eigenlijk bidden we voor alles wat met school te maken heeft. Als
je wilt, bidden we ook voor de gebedspunten die jíj aandraagt. Bij de hoofdingang vind je een
gebedsbusje, waar je je vraag in deponeren kunt.
Wil je ook meebidden?
De eerste komende datum is donderdag 20 september om 08.30 uur op een rustige plek ergens in
school. Van harte welkom, want God kan door ons eenvoudige gebed grote dingen geven! Kleine
kinderen meenemen is ook geen bezwaar.
Namens de gebedsgroep, Yolande Schroten (moeder van Janienke en Berend)
yolandeschroten@gmail.com

Schoolmelk + fruitdag
Er is de mogelijkheid om te kiezen voor
schoolmelk. Aanmelden kan op ieder moment,
maar het duurt ongeveer twee weken voordat de
mutatie bij Campina verwerkt is. Aanmelden doet
u zelf via de site www.schoolmelk.nl
De halfvolle melk wordt op vier dagen
aangeboden bij de lunch. Voor de kleuters is dit op drie dagen aangezien zij op vrijdag om 12.00 uur vrij
zijn. De kinderen die nu in groep 3 zitten blijven een extra dag op school eten, dus daarvoor dient u zelf
een mutatie aan te brengen via de site. Iedere eerste dag na een vakantie is er géén schoolmelk in
verband met de verse aanvoer.
Op woensdag hanteren wij een fruitdag op school. Kinderen nemen dan geen koek of iets dergelijks
mee, maar een stukje fruit. Het liefst geschild en wel, zodat de kinderen dit makkelijk kunnen opeten.
Rapporten
Graag willen we alle rapporten terugontvangen. Inleveren uiterlijk volgende week.
Hoofdluiscontrole
Morgen, woensdag 29 augustus, zal er hoofdluiscontrole plaatsvinden in alle klassen. Voor de
luizenmoeders is het heel fijn als de kinderen dan geen vlechten, staartjes en gel in het haar hebben. Op
school zijn luizenzakken te koop voor € 3,00. Aankoop is niet verplicht maar zorgt u dan zelf voor een
goede zak of tas. De luizen-pluis-groep is dringend op zoek naar extra handen om mee te helpen bij dit
werk. U kunt zich opgeven bij Saskia Versluis: jsversluis@gmail.com
Tip: om te voorkomen dat alle luizenzakken door de gang zwerven is het handig deze met een keycord
te bevestigen aan de kapstok. Dan blijft de luizenzak altijd hangen en blijft de gang ook netjes.

Indien uw kind niet naar school kan…
Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt of ’s morgens bijvoorbeeld even naar de dokter moet.
Wilt u dit dan bij voorkeur telefonisch doorgeven aan de school. Soms sturen ouders ’s morgens een
mailtje hierover maar dat ziet de leerkracht niet altijd op tijd. Bedankt voor uw medewerking

Schoolregels - reminder
Het is goed aan het begin van het jaar enkele vaste regels nog eens aan te scherpen.
Deze willen we zo consequent mogelijk handhaven en we vragen u hier op toe te zien.
 De leerlingen van gr. 1 en 2 worden via de hoofdingang gebracht tussen
8.20 – 8.30 uur.
 De leerlingen van gr. 3 t/m 8 gaan via het grote schoolplein naar binnen en daar
kunt u afscheid nemen. Het is niet de bedoeling om vóór de bel naar binnen te
gaan, tenzij dat is afgesproken.
 Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij van hun groep staan. Als het goed is
heeft u dan al afscheid genomen.
 De ingang bij het fietsenhok naar het plein dient zo vrij mogelijk te blijven, zodat de kinderen de fiets
goed kunnen wegzetten en naar het plein kunnen lopen.
 We begrijpen dat u als ouders het fijn vindt nog even met elkaar te praten of te wachten tot de bel
gaat. Wilt u dan wel bij het fietsenhok blijven en niet op het plein staan bij de kinderen. Zo voorkomen
we dat het plein te vol wordt en dat het overzicht kwijtraakt.
 Het is niet toegestaan met honden op het plein of in de school te komen vanwege hygiëne en
kinderen die bang zijn voor honden.
 Om iets voor 14.30 uur gaat het hek open en kunt u wachten op het plein tot uw kind(-eren) naar
buiten komen. Wij vragen u niet van tevoren naar binnen te gaan om vast de spullen van uw kind te
pakken. Wij leren de kinderen zelfstandigheid en daar hoort ook bij dat ze zelf leren nadenken over
hun eigen spullen.
Schoolgids - website – blog van de groepen
De schoolgids 2018-2019 zal over enkele weken klaar
zijn en op de site gepubliceerd worden. Ook laten we
een aantal exemplaren drukken, waarvan een aantal
in de lectuurbak bij de hoofdingang zullen komen.
Indien u dat wenst kunt u dan een papieren
exemplaar meenemen.
In het kader van de wet AVG zullen de blogs op de
website verdwijnen. Wij zijn momenteel druk bezig
een goed en passend alternatief communicatiemiddel
te vinden zodat u wel op de hoogte blijft van alle activiteiten per groep. We verwachten dat dit eind
september rond zal zijn, we houden u op de hoogte.
Gymlessen en zwemmen
Groep 1 en 2 gymmen bij slecht weer in het speellokaal van de school. Er wordt gegymd in hemd en
onderbroek en op gymschoenen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten.
De gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn in gymzaal De Lingebolder aan de Kon. Emmalaan 84. Tijdens
deze lessen wordt er een shirt en een sportbroekje gedragen of een gympakje. Verder worden er
gymschoenen gedragen die niet buiten gebruikt worden. Het is de bedoeling dat de gymspullen na
iedere gymles weer mee naar huis genomen worden (en dus niet op school aan de kapstok blijven
hangen!). Bij mooi weer kan er door de hogere groepen gesport worden op het sportveld.
Het schoolzwemmen is bestemd voor de kinderen van groep 3 en 4 en wordt gesubsidieerd door de
gemeente. De vervoersregeling komt voor rekening van de ouders. Daarvoor geldt een bijdrage per
zwemles welke opnieuw vastgesteld zal worden. Het is de bedoeling dat u zelf uw kind brengt bij het
zwembad. De leerkracht wacht op de kinderen buiten bij de fietsenstalling of bij slecht weer in de hal van
het zwembad. Mocht u jongere kinderen naar school moeten brengen, dan kunt u deze wat eerder
brengen bij de leerkracht. De zwemles start om 8.45 uur, dus de kinderen moeten om uiterlijk 8.35 uur
aanwezig zijn bij het zwembad.

Gym rooster
Wij hebben een extra uur gym erbij gekregen en daar zijn we erg blij mee. Hieronder ziet u het rooster:
vrijdag:
8:
08:30 - 09:20
5:
09:20 - 10:10
4:
10:10 - 11:00
3:
11:00 - 11:50
6:
12:40 - 13:30
7:
13:30 - 14:20

maandag 8.30 - 9.30 uur:
sept - jan: groep 7 en 8 om en om
febr - juli: groep 5 en 6 om en om
donderdag 8.30 - 9.30 uur
sept - jan: groep 5 en 6 om en om
febr - juli: groep 7 en 8 om en om

Informatieavonden
Om nader kennis te maken met de leerkracht(-en), en om u als ouders/verzorgers goed te informeren
over de gang van zaken in de groep, de leerstof en ook de belangrijkste aandachtspunten, houden we
voor elke groep een informatiebijeenkomst. We verwachten daar ook alle ouders. Vooraf of na de
voorlichting is er koffie en thee in de hal van de school.
Dinsdag 4 september:

groep 2 en 4
groep 3 en 7

19.00 – 19.50 uur
20.10 - 21.00 uur

Donderdag 6 september:

groep 5
19.00 - 19.50 uur
groep 8
19.00 – 20.30 uur
groep 1 en 6
20.10 - 21.00 uur
Tijdens deze informatieavonden kunt u ook de ouderhulplijst invullen en zich aanmelden als brigadier
en/of overblijfhulp bij de kleuters.

Schoolreisjes dinsdag 11 september
In de 3e schoolweek gaan alle groepen gezellig op schoolreisje. Hieronder volgt nogmaals de informatie:
 groep 1 en 2:
Avonturenpart Molenwaard
 groep 3 en 4:
Speeltuin Oud Valkeveen
 groep 5, 6, 7:
Archeon
De prijs voor alle schoolreizen bedraagt € 24,00 per leerling.
Wilt u dit bedrag uiterlijk vóór 31 augustus overmaken naar de schoolrekening.

Graag vermelden: de naam/namen van uw kind(-eren)
Rekeningnummer school:
CBS Juliana Leerdam
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35
Administratie
Het adressenbestand en ook de mobiele telefoonnummers willen we zo volledig mogelijk en actueel
houden. Graag wijzigingen direct doorgeven. Dat kan via de leerkracht maar bij voorkeur ook dit melden
bij onze administratieve kracht, mw. Geeske Mulder.
Per mail naar: admin.juliana@stichting-logos.nl

Verjaardagen in september
1 Ieke
groep 5
1 Julian
groep 4
4 Nikki
groep 5
4 Ruben
groep 4
4 Fay
groep 4
7 Fleur
groep 4
9 Noémi
groep 6
11 Sem
groep 3
15 Senna
groep 4
15 Ian
groep 4
16 Elize
groep 6

17 Thom
20 David
23 Xander
23 Xem
24 Tabitha
24 Raphael
25 Jaylie
27 Anouk
27 Youri
28 Elise
28 Sevière

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

groep 6
groep 2
groep 4
groep 3
groep 2
groep 6
groep 5
groep 8
groep 8
groep 3
groep 8

Agenda
woensdag 29 augustus:
dinsdag 4 september:
donderdag 6 september:
dinsdag 11 september:
donderdag 20 september:
maandag 24 september:
dinsdag 2 oktober:
vrijdag 5 oktober:
di 8/10 en do 11/10:
dinsdag 16 oktober:

hoofdluis controle alle groepen
informatieavond groep 2, 3, 4 en 7
informatieavond groep 1, 5, 6 en 8
schoolreizen groep 1 t/m 7
ouder-vertelgesprekken
ouder-vertelgesprekken
start Kinderboekenweek
dag van de leraar
School in Bedrijf 10.15 – 11.45 uur
afsluiting Kinderboekenweek

maandag 22-10 t/m vrijdag 26-10:
donderdag 1 november:

HERFSTVAKANTIE

start project ‘Glas’
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen, directeur CBS Juliana

Talentgericht en Sociaal Oké

