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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
 
 

Godsdienstige Vorming 
 
Week 45 - - - 5 t/m 11 november 2018 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

Lied van de Week: 

Kom maar 

Mozes sterft, Deuteronomium 34: 1 – 12 

De doortocht door de Jordaan, Jozua 3 

Twaalf stenen, Jozua 4 

Lied 385 : ‘De tafel van samen…’  
 

Week 46 - - - 12 t/m 18 november 2018 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

 

Lied van de Week: 

Ben jij een engel? 

Wel lang, niet gelukkig, Jozua/ Rechters 

Een engel met een boodschap,  

Rechters 13: 1 - 8 

De engel komt terug, Rechters 13: 9 - 23 

Lied 218 : ‘Dank U voor deze nieuwe morgen…’  
 
 

Actie voor Sulawesi 
De inzamelingsactie die we in de laatste twee weken 

voor de herfstvakantie hielden voor de slachtoffers van 

de aardbeving en tsunami in Sulawesi heeft  EUR 870,- 

opgebracht. Een mooi resultaat! Iedereen die heeft 

meegeholpen: heel erg bedankt!  
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Actie Schoenmaatjes 
Ook dit jaar doen we als school weer mee aan  

‘Actie Schoenmaatje’. Een actie waarbij een versierde  

schoenendoos wordt gevuld met schoolspullen, klein speelgoed 

en toiletspullen. 

 

Kinderen uit Nederland/ Woudenberg/ van Kindcentrum ‘Koningin Juliana’ doen 

daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen. De schoenendozen gaan 

naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra 

voor straatkinderen. 

 

In alle units zullen in de komende week schoenendozen worden versierd.  

Deze kunnen thuis worden gevuld en vervolgens weer meegenomen worden 

naar school. Verdere informatie kunt u teruglezen in de brief en folder die uw 

kind(eren)  vandaag hebben meegekregen. 

 

Ouderavond 
U hebt de datum vast al in uw agenda staan (maar beter te vaak aangekondigd 

dan vergeten) Dinsdag 6 november organiseren wij een ‘Kanjer ouderavond’, 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
Studenten in de school 
 

Onze school is een gecertificeerde opleidingsschool en biedt diverse 

praktijkplaatsen aan PABO studenten van de Marnix academie uit Utrecht en de 

CHE  uit Ede.  

 

Anneke Boom heeft vele jaren met plezier de taak Intern Coach Opleidingen 

(ICO) vervuld, maar het stokje is inmiddels overgedragen aan ondergetekende.  

Wij zien het als een verrijking om deze studenten te mogen begeleiden.  

 

We beginnen dit jaar met 5 PABO studenten uit diverse fasen van de opleiding, u 

heeft een aantal introducties in de vorige nieuwsbrieven kunnen lezen.  

 

Als er in de klas van uw kind een student geplaatst wordt, zal dit via de mail met 

de betreffende ouders gecommuniceerd worden. Natuurlijk draaien de studenten 

helemaal mee in het klassengebeuren. Wij zien hen ook als toekomstige collega’s.  

Heeft u echter vragen over uw kind of wilt u iets doorgeven, doe dit dan bij/ aan 

de eigen leerkracht. 

 

Bertina Haasbroek (ICO)        

 
Kijkmomenten voor ouders 
 

Op woensdag 21 november a.s. organiseren wij weer een ‘Kijkmoment voor 

ouders’. Hèt moment waarop u eens daadwerkelijk kunt meekijken in de groep/ 

unit van uw kind(eren). 

 

Hoe gaat dit concreet in z’n werk: 

 

In de groep van uw kind staan een aantal stoelen klaar (dit aantal varieert per 

groep). U kunt vanaf 9 uur de school binnenlopen (via de hoofdingang!) en naar 

de klas van uw kind toegaan. U kijkt of er een ‘kijk stoel’ vrij is en loopt zachtjes 

naar binnen (deze keer hoeft u niet beleefd iedereen te groeten, maar mag u 

gewoon gaan zitten).  

 

U volgt de les  een poosje en als u genoeg heeft gezien loopt u naar het lokaal van 

uw andere kind, of u gaat naar huis. Hoe lang u blijft in een groep is geheel aan u.  
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 

Zijn alle stoelen in de groep bezet dan moet u even wachten op de gang of gaat u 

eerst naar een andere groep. 

 

Dit kijkmoment is alleen bedoeld voor ouders (Jongere broertjes en zusjes zouden 

voor te veel afleiding zorgen. Zij zijn dus niet welkom, we hopen dat u daar begrip 

voor heeft.) 

 

We proberen zo veel mogelijk het gewone lesprogramma te volgen. 

U bent welkom tot 12.00 uur. Om 12 uur openen we officieel onze nieuwe 

Bibliotheek op school! Hierover later meer. 

 

Instroomgroep 
 

Het aantal nieuwe kleuters  neemt snel toe, de groepen 1/2  ‘Vissen’ en  

1/2 ‘Kikkers’ naderen het aantal van dertig leerlingen. Dat is voor een kleutergroep 

wel erg veel. Daarom starten we vanaf woensdag 7 november met een derde 

kleutergroep. 

 

Deze groep, groep 1 ‘eenden’, krijgt les van een nieuwe juf op Kindcentrum 

Koningin Juliana: Nathalie Sturm. In een volgende Nieuwsbrief zal zij zich aan u 

voorstellen. We zijn blij dat we na lang zoeken, ondanks het steeds nijpender 

wordende lerarentekort een leerkracht hebben kunnen vinden voor deze groep. 

Hartelijk welkom Nathalie, we hopen dat je een fijne tijd tegemoet gaat op ons 

Kindcentrum. 

 

Groep 1 ‘eenden’ start met een klein groepje kinderen, maar zal in de loop van het 

schooljaar uitgroeien tot een volledige klas.  

 

Welkom 
 

We verwelkomen op onze school: Féline Knoppers, Sari Smeenk en Ethan 

Kuteesa. Ze hebben alle drie even meegedraaid in een van de bestaande 

kleutergroepen, maar vanaf woensdag 7 november horen ze bij ‘de Eenden’. 

Jullie alle drie een goede tijd toegewenst en veel plezier!  
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Studiedag 
 

Alle leerkrachten van de groepen 1/2  gaan dinsdag 6 november naar een 

congres over ‘Het jonge kind’.   

Alle kinderen van de groepen 1 & 2 zijn op deze dag VRIJ! 

 
 
 
Kalender 
 

Week 45 & 46 

Actie schoenmaatje 

 

Dinsdag 6 november 

Studiedag voor de juffen van groep 1/ 2 

Leerlingen van de groepen 1/2  zijn vrij 

 

Ouderavond, vanaf 19.15 uur staat de koffie/ thee klaar 

 

Week 46 

Voortgangsgesprekken 

U kunt nog intekenen t/m donderdag 8 november via het ouderportaal op onze  

‘oude website’ www.pcjulianaschool.nl 

 

Vrijdag 16 november 

Nieuwsbrief 6 

 

Week 47 

 

Woensdag 21 november 

Kijkmomenten voor ouders 

 

Donderdag 22 november 

Schoolfotograaf 

 

 
 
 


