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Nieuwsbrief

Schooljaar 2017-2018

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari 2018. Deze
nieuwsbrief verschijnt in de laatste week van een maand.
We wensen u alvast een goede voorjaarsvakantie toe.
Trefwoord
Op school gebruiken wij in alle groepen de godsdienstmethode Trefwoord.
In de komende weken komen de volgende thema’s aan bod:
-Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van
delen.
Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas
12); De rijke jongeling (Lucas 18); Intocht in Jeruzalem
(Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
-Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht
voor de mensen. Pasen als overwinning op de duisternis en
als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de
wereld (Joh 8); Lijdens - en paasverhalen (Joh 18 t/m 21).
Studie- en vakantiedagen
- De voorjaarsvakantie duurt van maandag 26 februari t/m
vrijdag 2 maart.
- Op woensdag 7 maart hebben alle leerkrachten van
Stichting Palludara een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij!
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen weken zijn Joep Westerhoff, Gyvencley de
Jong en Kian Rienstra gestart in groep 1. Van harte welkom
op De Julianaschool! We wensen jullie een plezierige tijd toe.
Wijziging gegevens
Mocht er een wijziging zijn in een telefoonnummer of een
mailadres, wilt u dat dan aan school doorgeven?
Hierdoor voorkomen we dat we u niet goed kunnen bereiken.
U kunt dit mailen naar klaasjanvisser@palludara.nl

Agenda
(zie tevens agenda op
de website)
26-02 t/m 02-03:
Voorjaarvakantie
07-03: Studiedag team
Leerlingen vrij
20-03: Open Dag
26-03: MR vergadering
30-03 t/m 02-04:
Paasvakantie
10-04: OR Vergadering
20-04: Koningsspelen

Hulp voor oud – papier
De opbrengst van het oud-papier is erg belangrijk voor De
Juliana- en Wilhelminaschool. We gebruiken de opbrengst
voor het bieden van aanvullende activiteiten voor de
kinderen. Ook wordt het gebruikt voor de aanschaf van spelen speelmaterialen en de inrichting van het schoolplein.
We zijn daarom erg blij met de ouders (vaders) die ons
meehelpen met het ophalen van het oud papier.
Zij doen dit eens in de twee maanden op de eerste donderdag
van de maand. Het is geen zwaar werk. Er zijn vier
vrijwilligers per keer nodig, die de containers naar de
vrachtwagen rollen.
Het groepje ouders is echter klein en we zijn daarom ook op
zoek naar extra vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers, hoe
minder vaak ze ingepland hoeven te worden.
Ook wordt het eventuele onderling ruilen daardoor een stuk
eenvoudiger.
Vandaar deze oproep: Wie helpt ook mee? Zo kunnen we er
samen voor zorgen dat we de kinderen meer uitdaging en
plezier kunnen bieden.
Voor meer informatie en opgave kunt u bij Klaas Jan Visser
terecht. klaasjanvisser@palludara.nl
Open Dag
U heeft op maandag 19 februari een mail ontvangen over de
Open Dag. Alle gezinnen krijgen / kregen bij de 10-minuten
gesprekken een flyer mee.
Deze uitnodiging geldt voor nieuwe gezinnen, maar ook voor
de huidige gezinnen en andere belangstellenden.
U kunt dus op dinsdag 20 maart komen kijken in de groep
van uw kind / kinderen.
Ouderpanels (klankbordgroepen)
We vinden het belangrijk om met u als partners samen te
werken en te overleggen. We willen dat doen door middel van
“ouderpanels”. Een ouderpanel is een groepje ouders dat één
of twee keer bijeenkomt om mee te denken / te klankborden
over een onderwerp dat wordt ingebracht.
Aan de hand van stellingen wordt over een onderwerp
gesproken en worden de adviezen van ouders genoteerd.
Deze adviezen worden meegenomen naar het team of een
specifieke werkgroep.
Bij het eerste ouderpanel zouden we graag praten over:
“De inrichting en aankleding van school en het schoolplein”
We zijn benieuwd welke ouders hierover mee zouden willen
denken. Na inventarisatie komen we met een voorsteldatum
voor overleg.
Als u mee wilt denken / praten in dit ouderpanel mailt u dat
dan voor vrijdag 9 maart naar klaasjanvisser@palludara.nl
Schooltijden
Het komt regelmatig voor dat kinderen (ruim) na 8.30 uur op
school komen. We willen echter graag om 8.30 uur met de
lessen kunnen beginnen. Wilt u er a.u.b. op letten dat uw
kind(eren) op tijd op school zijn?

Nieuwe rapporten
Deze week ontvangen de kinderen de rapporten. Zoals u kunt
zien hebben we nieuwe rapporten met een andere lay-out en
inhoud. Naast het presenteren van de ontwikkeling van uw
kind, is er ook ruimte gebleven voor een eigen presentatie
van uw kind, door middel van een tekening of een korte
presentatie.
Als u opmerkingen of tips heeft, dan horen we dat graag.
Verjaardagen in
maart 2018
1: Boaz Rienstra (3)
6: Roos Niemeijer (7)
6: Silke Niemeijer (8)
6: Jelte Stolk (1)
9: Lois de Jong (5)
10: Jayden Leemker (5)
10: Femke van Woesik
(2)
11: Emiel Sinnema (2)
11: Pascal Sinnema (2)
15: Kyra Mann (1)
18: Marin Steegstra (4)
22: Jetse Overdijk (7)
28: Jeffrey Stork (3)
31: Klaas Efe Jansma
(6)

Bericht van de OR (ouderraad)
Nieuwe OR-leden gevraagd!
Het duurt nog even, maar je kunt niet vroeg genoeg
beginnen: voor drie OR-leden zit hun termijn er aan het einde
van dit schooljaar op. Dat betekent dat er drie plekken binnen
de Ouderraad (OR) vrijkomen. Vindt u het fijn om betrokken
te zijn bij de school? Lijkt het u leuk om actief een steentje bij
te dragen aan een plezierige schooltijd van uw kind? Houdt u
ervan om mee te denken over de invulling van
schoolactiviteiten en deze mee te organiseren? Meld u dan
aan als nieuw OR-lid! Dat kan bij Klaas Jan Visser
(klaasjanvisser@palludara.nl) of bij een van de OR-leden.
Wat de OR doet?
De Ouderraad (OR) bestaat uit acht ouders van leerlingen van
cbs Julianaschool. De OR vergadert vijf keer per schooljaar
over actuele zaken binnen de school en over de voortgang
van te organiseren schoolactiviteiten. Per activiteit (paas- en
kerstviering, goede doelenactie, schoolreisje, avond4daagse,
laatste schooldag) zijn steeds twee á drie OR-ouders
ingedeeld die samen met leerkrachten de activiteit bedenken
en voorbereiden. Per schooljaar komt dit neer op pakweg drie
activiteiten.
Wat u ervoor terugkrijgt?
Gezelligheid én enorme betrokkenheid bij het reilen en zeilen
binnen de school!
Alleen voor moeders?
Nee, zeer zeker niet! Dat de Ouderraad momenteel uit
uitsluitend moeders bestaat, wil niet zeggen dat vaders niet
welkom zijn. Integendeel, mannelijke versterking juichen wij
toe.
Interesse, maar liever eerst meer informatie? Schiet gerust
een van de OR-leden aan. Mailen kan ook:
or.julianaschool@gmail.com.
Hartelijke groet van de Ouderraad,
Janny Lijzenga (voorzitter), Paula van der Molen
(penningmeester), Rianne Kramer (secretaris), Sabine Mozes,
Yonina Rooth, Anniek Boswijk, Denise Jansen en Hanja
Haveman.

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan juf Theodora Zijlstra en juf Geertje
Koopmans in het zonnetje. Zij komen als oud-leerkrachten
vrijwillig nog op school om mee te helpen.
Geertje komt wekelijks helpen in de onderbouw en Theodora
helpt bij het afnemen van toetsen.
Theodora en Geertje reuze bedankt voor deze extra hulp!

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

Herhaalde oproep voor de tussenschoolse opvang
Op dit moment zijn er twee ouders die tegen een
vrijwilligersvergoeding meehelpen tijdens de tussenschoolse
opvang. Beide ouders heeft aangegeven dat ze er na dit
schooljaar mee stoppen.
We zijn dus op zoek naar nieuwe ouders.
Als u interesse heeft, kunt u dit aangeven via js@palludara.nl
Edu Robotics Event
Op woensdag 21 februari gaan drie kinderen (Mitch, Thijs en
Amy) van groep 8 naar het Edu Robotics Event in
Leeuwarden. Deze afvaardiging van de groep krijgen daar
informatie en uitleg over robotica. Onder andere André
Kuipers is daar aanwezig.
Op school hebben we ook een zelfbouw-robot gekregen, die
door de kinderen van groep 8 in elkaar wordt gezet en
geprogrammeerd.
Het leren programmaren en het onderwijs in robotica sluit
aan bij onze visie op talentonderwijs. Daarnaast willen we
kinderen hiermee in aanraking brengen met de 21 - century
skills.
Op onze website bij groep 8 en op de facebookpagina van
school kunt u binnekort meer informatie vinden over het Edu
Robotics Event.
Kuikentjes in groep 1/2
In de kleutergroepen hebben we in de afgelopen weken
meegedaan kuikentjes-project van Groen Doen.
De kinderen stonden dagelijks bij de broedmachine om te
kijken om de eieren al uitkwamen. Eindelijk was het zover, de
eieren kwamen uit.
U kunt de kuikentjes nog komen bewonderen.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 26 – 30 maart
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

