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Beste ouders en verzorgers,
Terwijl de regen met bakken naar beneden valt, schrijf ik u deze nieuwsbrief. De kinderen konden door
het slechte weer helaas niet naar buiten, maar dan is het wel heel gezellig binnen de school: in
verschillende lokalen zitten kinderen met elkaar een spelletje te doen, sommige kinderen hangen lekker
onderuit met een boekje en weer anderen vermaken zich met bouwmaterialen (Knex etc.). Mooi om te
zien hoe kinderen dan ineens op een heel andere manier met elkaar omgaan en het jammer vinden als
de bel weer gaat als de pauze voorbij is. Er zijn momenteel ook aardig wat zieken op school en het
gebeurt regelmatig dat we ouders moeten bellen om hun zieke kind op te halen. Er heerst flink wat
buikgriep met alle nare verschijnselen van dien. Het advies is wel om uw kind niet te snel weer naar
school te sturen, ze moeten zich echt weer goed voelen en voldoende energie hebben om een dag op
school te kunnen volhouden. Ook onder de leerkrachten vallen af en toe lege plekken. Gelukkig kunnen
we het nog steeds met elkaar oplossen en ook met de hulp van juf Tineke, onze vast invaller. We doen
er alles aan om de voortgang van het onderwijs in de groepen zo goed mogelijk te waarborgen, maar het
zal allicht anders zijn als er een andere juf voor de groep staat. In deze nieuwsbrief vindt u allerlei
informatie over komende activiteiten. Ik wens u veel leesplezier!
Zending de stand is… € 393,61
De opbrengst loopt helaas steeds verder terug, dat is jammer. Maar gelukkig is er iedere dinsdag
gelegenheid om geld mee te nemen voor onze mooie projecten: onze twee adoptiekinderen en
Noodonderwijs voor Syrische kinderen. U mag ook in één keer een bedrag overmaken:
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Alvast hartelijk dank!

Bijbelverhalen
Deze tijd voor Advent hebben we de verhalen rondom Esther verteld. Esther leefde als balling samen
met haar oom in Babel. Uiteindelijk werd ze uitgekozen om één van de vrouwen van koning Ahasveros
te worden. Dat was voor haar best moeilijk vanwege haar Joodse afkomst. Door haar positie echter kon
zij wel ervoor zorgen dat haar volk behoed werd voor een totale vernietiging. God had haar bewust op
die positie gezet om Zijn werk te kunnen doen. Dat had ze zelf niet door en het kostte haar (bijna) haar
leven, maar toch kwam zij op voor haar volk. We zien hierin de leiding van God ook al zien wij die zelf
niet. Esther heeft erg geworsteld of zij ervoor moest uitkomen dat zij Joods was, maar uiteindelijk kon zij
niet anders. Soms vraagt God ook van ons dingen die we eigenlijk niet kunnen volbrengen. We achten
onszelf niet in staat om dat te doen
en we zien onze eigen
beperkingen. Maar God zegt ons
juist om niet op onze zwakheden te
letten, maar juist op Zijn kracht en
steun. We moeten op Hem
vertrouwen, ook al zien we niet
direct de uitkomst. Dat vraagt
geloof en vertrouwen, maar dan
zullen we ook niet beschaamd
uitkomen. Hij zal bij ons zijn, Hij is
Immanuël, God met ons!

Lief en leed
Afgelopen vrijdag is geheel onverwacht de opa van onze leerlingen Sara, Julia en Sem de Bruin
overleden op de leeftijd van 70 jaar. De dag ervoor had hij nog op de kleinkinderen gepast en plotseling
overleed hij aan een hartstilstand. Een hele schok in de familie en veel verdriet. Aankomende vrijdag zal
de begrafenis plaatsvinden. We wensen hen allen heel veel kracht en sterkte toe en bovenal de troost
van onze Hemelse Vader.
In groep 5 is Thom Brouwer onlangs geopereerd aan zijn amandelen. Gelukkig mocht hij weer snel
thuiskomen, maar hij is nog niet op school. Ook Pinkie van Velzen uit dezelfde groep is onlangs
geopereerd aan haar keelamandelen en het gaat intussen weer goed met haar.
Situatie van de hal
Vorige week woensdag 22 november zijn ’s avonds de steunpalen verwijderd. We kregen vanuit de
constructeur en vanuit de Omgevingsdienst het groene licht dat het plafond boven het speellokaal ook
veilig is. Daar zijn we als school erg dankbaar voor en we zijn blij dat we de hal weer mogen gebruiken.
De herstelwerkzaamheden zullen meer tijd vragen omdat het geen doorsnee plafond is. We hopen dat
dit herstel in de kerstvakantie kan plaatsvinden.
Podiumvoorstelling
Op donderdag 30 november zal de laatste podiumvoorstelling worden gehouden. Het moest even
uitgesteld worden, maar nu kan het gelukkig weer doorgaan.

U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar uw zoon of dochter.
Het duurt van 13.45 – 14.20 uur. De deur gaat om 13.40 uur open.
Schoenmaatjes
Vandaag zijn de laatste dozen ingeleverd. We zitten nu op een totaal van 146
dozen, prachtig! Morgen kunnen eventueel de allerlaatste dozen worden
ingeleverd. Woensdagmiddag worden ze weggebracht naar een verzamelpunt in
Gorinchem. Iedereen die hieraan heeft meegedaan heel hartelijk dank namens al
die kinderen die wachten op zo’n mooie doos!
Studiemiddag
Aankomende donderdag 30 november hebben we met het hele team een
studiemiddag. Dit is na schooltijd, dus de kinderen hebben gewoon school. Het
onderwerp van deze studiemiddag is het tweede deel van ‘coöperatieve
werkvormen’. We zijn daar dit schooljaar school-breed mee gestart en nu krijgen
we een verdieping en vervolg hierop. We merken binnen onze groepen dat deze
nieuwe wijze van werken daadwerkelijk effectief is. Kinderen zijn veel meer
betrokken tijdens de instructies, moeten leren samen te werken en samen te
overleggen, zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leerproces. We verheugen
ons om weer uitgedaagd te worden een verdieping hierin te krijgen. In de
volgende nieuwsbrief hoop ik hierop terug te komen.
Drempelonderzoek groep 8 en voorlopig advies
Inmiddels is het Drempelonderzoek afgenomen en worden de eerste gesprekken gevoerd over een
voorlopig advies richting het VO. Het is goed om als school en ouders daar het goede gesprek over te
voeren en samen af te wegen wat de beste keus zou kunnen zijn voor hun kind.
Sinterklaasfeest dinsdag 5 december
We zijn blij dat de goedheiligman aan onze school een bezoekje komt brengen samen met
zijn knechten. ’s Morgens zal hij via het grote plein zijn entree maken en aansluitend samen
met de kinderen van groep 1 t/m 4 een gezellig programma volgen. Aan het eind van de
morgen brengt hij nog een kort bezoekje aan de bovenbouw en rond de middag vertrekt hij
weer. U bent van harte welkom om ’s morgens om half 9 op het plein even te blijven kijken
naar de entree van Sint en pieten. De kinderen krijgen eten op school, dus er hoeft geen
lunchpakket te worden meegegeven.

Bezoek groep 1 en 2 op het Heerenlanden College
Morgen, dinsdag 28 november, gaan groep 1 en 2 lopend naar het Heerenlanden College voor een
echte ‘pietengym’. Deze wordt verzorgd door leerlingen van het HLC en we vinden het erg leuk hieraan
mee te doen. Gezien het weer is het wel verstandig de kinderen goede (regen-)jassen en schoenen aan
te trekken.
Mogelijke staking op dinsdag 12-12-2017
Vorige week woensdag 22-12 heb ik u een uitgebreide brief gestuurd betreffende een mogelijke staking
op dinsdag 12 december. In die brief staat uitgelegd hoe wij daar als school mee om willen gaan.
Inmiddels begreep ik dat vele ouders de mails niet ontvangen die ik normaal verstuur en daarom vindt u
in de bijlage deze brief nogmaals.
Voedselallergieën
Meer en meer komen er kinderen op school die of een specifieke voedselallergie hebben of andere
voedselaanpassingen. Je kunt dan denken aan glutenvrij, lactose-intolerantie, notenallergie,
niet eten van bepaalde vleessoorten etc. Dat is voor zowel het kind als de ouders best
een omslag wat betreft het eetpatroon. Ditzelfde geldt ook voor ons als school als er
een gezamenlijk ‘eetmoment’ is, zoals schoolontbijt, traktaties bij Sint en Kerst etc.
Het is voor de Ouderraad geen doen meer om met al die verschillende soorten
allergieën en intoleranties rekening te houden. Daarom willen wij u vragen om zelf te
zorgen voor eten voor uw kind als er een gezamenlijk eetmoment op school is.
Bijvoorbeeld bij het komende Sinterklaasfeest als de kinderen van groep 1 t/m 4
pannenkoeken krijgen en de kinderen van groep 5 t/m 8 broodjes knakworst. U kunt
daarvoor altijd even overleggen met de eigen leerkracht van uw kind.
Verjaardagen in november/december:
28-11 Kevin de Bie
groep 4
2
Alicia Bos
groep 2
21
Milou Belder
groep 4
7
Nienke Arents
groep 7
21
Fleur van der Heiden groep 5
12
Julia den Dekker
groep 2
22
Mees Zondag
groep 4
12
Mees van Gent
groep 4
25
Mees David Verbeek groep 4
15
Kayleigh Foppen
groep 5
28
Noa van den Ham
groep 3
19
Jesslyn Jagessar
groep 6
28
Lotte Hijkoop
groep 6
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Agenda
dinsdag 28 november:
donderdag 30 november:
dinsdag 5 december:
donderdag 21 december:

GIPS project groep 8 / groep 1 en 2 naar HLC voor Pietengym
podiumvoorstelling groep 1, 4, 6 en 8
viering Sinterklaas op school
viering Kerstfeest in de Pauluskerk 19.00 uur

maandag 25-12 t/m vrijdag 05-01:
maandag 8 januari:

Kerstvakantie

eerste schooldag 2018
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen, directeur CBS Juliana

Talentgericht en Sociaal Oké

