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Nieuwsbrief

Schooljaar 2017-2018

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de nieuwsbrief van april 2018.
Deze nieuwsbrief verschijnt in de laatste week van een
maand.
We wensen u een plezierige Koningsdag en Meivakantie toe!
Trefwoord
Op school gebruiken wij in alle groepen de godsdienstmethode Trefwoord. In de komende weken komen de
volgende thema’s aan bod:
-Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek
verleidt en verbindt. Muziek vertelt en muziek doet vergeten.
Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen.
-Week 20 t/m 22 (14 mei t/m 1 juni): Niets te kiezen?
Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons
gekozen wordt en de ontdekking welke keuzes je zelf kunt
maken.
Bijbel: Bijbelboek Ruth
Vakantie- en studiedagen
- Op vrijdag 27 april is het Koningsdag en zijn alle kinderen
vrij.
- De Meivakantie duurt van maandag 30 april t/m vrijdag 4
mei.
- De Hemelvaartvakantie duurt van donderdag 10 t/m vrijdag
11 mei.
- De Pinkstervakantie is op maandag 21 mei.
- Op dinsdag 22 mei heeft het team een Studiedag en zijn alle
kinderen vrij!
Gedragsprotocol
Op de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over het
gedragsprotocol waarmee we willen werken.
De MR heeft ermee ingestemd en we starten na de
meivakantie.
U kunt het protocol op onze website vinden, onder het kopje
“informatie” en vervolgens “schoolbeleid”.

Agenda
(zie tevens agenda op
de website)
26-04: Oud Papier
27-04: Koningsdag
(kinderen vrij)
30-04 t/m 4 mei:
Meivakantie
09-05: Schoolreisjes
10 en 11-05:
Hemelvaartvakantie
21-05: Pinkstervakantie
22-05: Studiedag:
(kinderen vrij)
28-05: Start
toetsweken cito
04-06 t/m 07-06:
Avondvierdaagse

Ontruimingsoefening
Op woensdag 11 april hebben we een ontruimingsoefening
gehouden. De kinderen moesten nog wel even wennen aan de
nieuwe verzamelplekken, maar de ontruiming verliep snel.
Binnenkort gaan we nog eens oefenen.
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen weken zijn Roos de Jager en Hugo Plantinga
gestart in groep 1. Van harte welkom op De Julianaschool!
We wensen jullie een plezierige tijd toe.
Ouderpanel
Het ouderpanel voor aankleding en inrichting is met veel
praktische tips gekomen. Het team gaat deze tips bekijken en
bespreken. De acties die hieruit voortkomen laten we aan u
weten.
We bedanken de betreffende ouders voor hun meedenken.
Verlofformulier
Voor het aanvragen van vakantieverlof en extra verlof
gebruiken we een aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op
onze website onder het kopje “informatie”.
Folders uitdelen
We willen het uitdelen van folders / tijdschriften beperken.
Alleen folders / tijdschriften die bij onze schoolontwikkeling
passen, of van samenwerkende partners zijn (zoals de
buurtsport), worden nog uitgedeeld.
De folders / tijdschriften die niet uitgedeeld worden leggen we
op de tafel onder de houten trap.
De kinderen of ouders mogen ze daar zelf wegpakken. Ze
blijven daar een maand liggen.
Aanmeldingen pleinwacht en was-ouders
Op de vorige nieuwsbrief was er een oproep voor
pleinwachten en was-ouders. Dankzij verschillende reacties
zijn deze problemen opgelost. Bedankt hiervoor!
Gezondheidsonderzoek 5 - jarigen

Al enige tijd kampt GGD Fryslân met bezettingsproblemen
wat de jeugdartsen betreft. Hierdoor kan op onze school dit
schooljaar niet het reguliere gezondheidsonderzoek van de 5
jarigen plaatsvinden. De jeugdarts zal dit onderzoek in
september uitvoeren.
Mocht u, (ouder(s) van 5-jarigen) toch op korte termijn een
onderzoek van de jeugdarts wensen of langs willen komen
voor een gesprek, dan kunt u contact opnemen met
doktersassistent Yneke van den Berg, tel. 088-2299356.

Verjaardagen in mei
5: Hidde van Woesik
(4)
11: Ismael Diallo (8)
20: Elske Vos(6)
25: Xanne Smit (8)
31: Jeroen Feenstra (7)
31: Julien van der Werf
(1)

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan de ouders van de Ouderraad in het zonnetje.
Ze zijn gekoppeld aan een groep en helpen mee met het
organiseren van diverse activiteiten en vieringen.
Ze organiseren bijvoorbeeld de schoolreisjes en de
avondvierdaagse.
We bedanken Denise Jansen, Sabine Mozes, Rianne Kramer,
Hanja Haveman, Paula van der Molen, Anniek de Graaf Boswijk, Yonina Rooth en Janny Lijzenga voor hun inzet.

Doe je mee aan At the Watergate?
Op 10 en 11 mei is het feest: At the Watergate!
6000 jongeren uit heel Europa naar Sneek komen om op te
treden en samen te spelen met elkaar en met de Friezen die
van muziek houden: dus ook met jullie!
Ken je het lied al dat iedereen op het festival gaat zingen?
Heb je op school het At the Watergate – lied gezongen?
Speel je een instrument en wil je meespelen?
Je kunt op de website van Akte2 het At the Watergate – lied
horen zo vaak je als wilt.
En je kunt kiezen op welke plek je op wilt treden.
En natuurlijk mag je op meer plekken mee doen!
Geef je snel op (voor 7 mei a.s.) om mee te doen via
www.akte2.nl/atthewatergate
Technoplein
Graag nodigen wij jullie alle uit tijdens de Friese
Sleepbootdagen om ons Techno plein te komen bezoeken. Op
zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018 van 11:00 tot 17:00 uur.
Wij hebben samen met de bedrijven uit Woudsend en
omgeving, diverse opleidingsinstituten en de Gemeente
Súdwest-Fryslân een leuk en leerzaam Technoplein
georganiseerd.
We hopen u graag te zien op 5 en 6 mei tijdens de
Sleepbootdagen in Woudsend.
Hartelijke groet, De Sleepbootcommissie 2018

Ouders van Waarde
http://www.ouders.net
Informatiefilmpje
over hoofdluis
(link met CTRL + klik)
RIVM-Hoofdluisvideo

Kindervakantieweken van Humanitas
Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest
Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen.
Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële,
sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.
Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers
bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen
ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben.
Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen.
De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco,
zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen,
lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken!
Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten.
Aan de kampeerweek zijn wel kosten verbonden. Deze is
vastgesteld op € 35,- (werkelijke kosten zijn € 250,-) als dit
een bezwaar is kan de hoogte van uw bijdrage in overleg met
de coördinator vastgesteld worden.
Kampeerweken 2018:
Leeftijd: 6/7 jarigen
Kampweek: zondag 29 juli t/m vrijdag 3 aug 2018 in
Appelscha
Leeftijd : 8/9 jarigen
Kampweek: zondag 29 juli t/m zaterdag 4 aug 2018 in
Bakkeveen
Leeftijd: 10/11 jarigen
Kampweek: zondag 22 juli t/m zaterdag 28 juli 2018 in
Appelscha
Leeftijd: 11/12 jarigen
Kampweek: zondag 22 juli t/m zaterdag 28 juli 2018 in
Bakkeveen
Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek?
Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel
de coördinator: 0515 419623.
Schoolspot.nl
Als ouders van schoolgaande kinderen kunt u grote kortingen
krijgen bij de aanschaf van software, hardware en digitale
leermiddelen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u
hierover extra informatie.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 28 mei – 1
juni verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

