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Agenda  

(zie tevens agenda op 
de website) 
 
09-02: Studiedag team 
           Leerlingen vrij 
12-02: Ouderraad 
14-02: Eventuele  
           Stakingsdag 
19-02: Gesprekken 
20-02: Gesprekken 
26-02 t/m 02-03: 
          Voorjaarvakantie 
07-03: Studiedag team 
           Leerlingen vrij 
20-03: Open Dag 
 
 
 

 
 

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  
Voor u ligt de nieuwsbrief van januari 2018. Deze nieuwsbrief 
verschijnt in de laatste week van een maand. 
Zoals u kunt zien, in een andere lay-out dan u gewend bent. 
Mocht u onderdelen missen, waar u wel graag informatie over 
zou krijgen, dan horen wij dat graag.  
 

Trefwoord 

Op school gebruiken wij in alle groepen de godsdienst-
methode Trefwoord.  
In de komende weken komen de volgende thema’s aan bod: 
Je krijgt wat je verdient 
-Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je 
krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning 
en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst. 
-Verhalen: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in 
de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25); Het 
ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten 
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 1) 
Veel en weinig 
- Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde 
van delen. 
- Verhalen: 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 (Luc. 21). 
 
Aanwezigheid directie 

Klaas Jan Visser is op de volgende dagen / dagdelen aanwezig 
op de Julianaschool: maandag, dinsdagmiddag, woensdag, 
donderdagochtend en vrijdag. Via het mailadres 
klaasjanvisser@palludara.nl is hij dagelijks te bereiken.  
 
Studie- en vakantiedagen  

- Op vrijdag 9 februari hebben de leerkrachten van De 
Julianaschool een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij! 
- 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! 
 



 

 
 

Verjaardagen in 

februari 2018 

 
  2: Isa Steegstra gr.8 
  3: Pieter Bakker gr.8 
  3: Fimme Wassenaar  
      gr.3 
  6: Sofie Geldhof gr.3 
  8: Thijs Jillings gr.3 
10: Maud van der Meer 
      gr.8 
10: Martijn Pleket gr.5  
15: Jeffrey ten Dam  
      gr.6 
16: Rayella de Jong  
      gr.5 
16: Sem Kroles gr.2 
17: Naomi Stork gr.6 
20: Thijs ten Hoeve gr.8 
20: Mare Schuite gr.8 
28: Daniel Conradie  
      gr.6  
28: Manon Feenstra  
      gr.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuele stakingsdag op woensdag 14 februari 

Waarschijnlijk heeft u het nieuws over vervolgacties in het 
onderwijs ook gevolgd.  
Het PO-front (PO in actie en de onderwijsbonden) hebben een 
oproep aan de leerkrachten gedaan om te gaan staken op 
woensdag 14 februari. Het is aan de leerkrachten om zelf te 
bepalen of ze hier gehoor aan geven.   
Als deze keuze tot gevolg heeft, dat de school dicht blijft op 
14 februari, dan hoort u dat zo snel mogelijk.   
Wilt u alvast rekening houden met deze mogelijkheid?  
 
10 - minuten gesprekken / schoolkeuze gesprekken 

Op maandag 19 en dinsdag 20 februari worden de 10 -
minuten – en schoolkeuzegesprekken gehouden. Alle ouders/ 
verzorgers worden bij deze gesprekken verwacht.  
U ontvangt op maandag 12 februari een indeling. 
 

Nieuwe leerlingen 

In de afgelopen weken zijn Roos Jillings en Jolene Sikkens 
gestart in groep 1. Van harte welkom op De Julianaschool.  
We wensen jullie een plezierige tijd toe.  
 

Website up-to-date 

We nodigen u uit om onze website www.julianaschool-
sneek.nl te bezoeken. We hebben onze website opnieuw 
gevuld met belangrijke informatie.  
We willen dit in de komende periode gaan uitbreiden met 
nieuws uit de groepen.  
 

Prognoses 

Het is erg belangrijk voor ons om te weten hoeveel nieuwe 
leerlingen wij dit schooljaar en in de komende jaren mogen 
verwachten. Dit is van belang voor de groepsverdeling en het 
te voeren schoolbeleid. 
Wilt u ons de namen van toekomstige leerlingen mailen naar 
js@palludara.nl  ?  
Ook van kinderen die pas in de komende vier jaar instromen 
zouden we het erg graag al willen weten.  
Bij voorbaat dank.  
 

Gevonden voorwerpen  

We hebben twee dozen met gevonden voorwerpen onder aan 
de stenen trap in de onderbouwhal gezet. Wilt u kijken of 
daar nog vermiste spullen in zitten? We laten deze dozen nog 
tot de voorjaarsvakantie staan. Daarna gaan de spullen naar 
een goed doel.  
 
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 
 
 
 



Ouders van Waarde 
http://www.ouders.net 
 
Informatiefilmpje 

over hoofdluis  

(link met CTRL  + klik) 
RIVM-Hoofdluisvideo 

Code Rood 

We zitten nog in de winterse periode. Dit kan af en toe leiden 
tot gevaarlijke situaties. Op school hebben we voor gladheid 
strooizout en sneeuwschuivers staan om het schoolplein en 
stoepen zo goed mogelijk begaanbaar te houden. In 
voorgaande jaren was er soms onduidelijkheid over het wel of 
niet sluiten van de school bij gevaarlijke weersomstandig-
heden. De veiligheid voor de kinderen, ouders en leerkrachten 
werd per situatie ingeschat.  
Het bestuur van Stichting Palludara heeft besloten dat de we 
het KNMI volgen bij het eventueel dicht houden van scholen. 
Mocht er een code rood worden afgegeven voor onze 
schoolomgeving, dan blijft de school gesloten. We hopen 
hiermee de veiligheid voor een ieder te waarborgen.  

Kanjers in het zonnetje  

We zijn op school blij met kinderen en ouders die iets voor 
anderen doen of die een bijzondere prestatie leveren.  
In deze rubriek zetten we deze personen in het zonnetje. 
De eerste keer zetten we de ouders in het zonnetje die ons 
helpen met de hoofdluiscontrole.  
We zijn blij met hun vrijwillige inzet om de kinderen 
maandelijks op hoofdluis te controleren.  
We bedanken Thea Brouwer, Sandra Quak, Sumitra Brouwer, 
Marije Spellen, Esther Vellinga, Margreet Tijmersma, Paula 
van der Molen, Jeanet Elsinga, Margè Hogendorp en de 
coördinator Johanna Overdijk. 
 
Kosten Snappet 

In groep 4 t/m groep 8 werken we met tablets, de 
zogenaamde Snappet. Vanuit onze Stichting Palludara hebben 
we ervoor gekozen om u geen extra bijdragen voor de 
Snappet te laten betalen. We zijn blij dat we u en de kinderen 
dit kunnen bieden. 
Mocht een tablet door bewust - of onbewust toedoen van een 
leerling kapot gaan, dan nemen we contact met u op.  
De kosten zijn, conform ons schoolbeleid, in dat geval voor 
rekening van de ouders / verzorgers. Mocht de Snappet niet 
meer gebruikt kunnen worden, dan wordt de borg van  
€150,00 door Stichting Snappet in rekening gebracht. Dit kan 
vanuit uw WA verzekering worden vergoed. 
 
Stagiaires  

Op dit moment zijn de volgende stagiaires bij ons op school: 
Opleiding op de Friese Poort: 
Groep 1b/2 en 1: Christen Kapitein (ma t/m vrij) 
Groep 1b/2: Leonie Lantinga  (do en vrij) 
Groep 3: Wesley Hendriksen   (do en vrij) 
Groep 4/5: Marli Jager  (do en vrij) 
Opleiding op De Dyken 
Groep 1:  Esmée Prins  (ma en di) 
Opleiding op Stenden – Pabo 
Groep 7: Lilian Kamminga   (ma en di) 
Groep 4/5: Esther Bergsma – Tolhoek  
(leerkracht in opleiding op ma, di, woe) 
 



 

 

Familie Muhammed Ali 

Via de mail bent u in de afgelopen weken op de hoogte 
gebracht van de situatie waarin onze leerlingen Shamma en 
Shamsa zich bevinden.  
Op dinsdag 23 januari heeft de rechtszitting plaatsgevonden 
en de familie is gelukkig (voorlopig) weer vrij. Shamma en 
Shamsa zitten sinds woensdag 24 januari weer in hun groep. 
De eventuele uitzetting naar Italië blijft echter nog steeds 
spelen. In de komende weken zal hun advocaat er alles aan 
doen om dit te voorkomen.  
We hopen op het beste voor Shamma, Shamsa en hun 
familie.  
 
Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 19 – 23 
februari verwachten.  
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Julianaschool 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur 
 

 
 
                                                                                          

 

 
 


