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Nieuwsbrief

Schooljaar 2017-2018

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
In de eerste week na de zomervakantie verschijnt een nieuwe
nieuwsbrief.
Trefwoord
Week 27 en 28 (2 t/m 13 juli): Ontwerpen
- Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen,
ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld
vorm te geven en te vernieuwen.
- Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Week 29: Slotweek
Vakantie- en studiedagen
Zoals u ook al via de mail heeft kunnen lezen, hebben de
kinderen op maandag 2 juli een extra vrije dag.
De laatste schooldag vindt plaats op donderdag 19 juli.
Vanaf vrijdag 20 juli hebben de kinderen zomervakantie t/m
vrijdag 31 augustus.
We verwachten de kinderen weer op maandag 3 september.
Hoofdingang weer open
Na de zomervakantie is de voormalige hoofingang (groene
deur aan de voorkant van het gebouw) weer in gebruik.
Het is de bedoeling dat alle kleuters en hun ouders /
verzorgers tussen 08.20 en 08.35 hierlangs naar binnen en
naar buiten gaan.
De andere groepen verzamelen, zoals gebruikelijk, op het
schoolplein. ’s Middags worden de kleuters via de
achteringang bij het schoolplein gebracht.
De betreffende hoofdingang is tijdens schooltijd gesloten.
We nemen deze ingang weer in gebruik om de leerlingenstroom beter te verdelen. Daarnaast vinden we het ook fijn
om deze “fraaie entree” weer te kunnen gebruiken.
Vanaf maandag 3 september is de vooringang dus vanaf
08.20 uur open. De zij-ingang gaat pas om 08.30 uur open.
Uw fietsen kunt u voor school, bij de fietsenstalling voor het
speellokaal, plaatsen.

Agenda
(zie tevens agenda op
de website)
02-07:Kinderen vrij!
Studiedag
03-07:MR
04 t/m 06-07:
Schoolkamp
05-07:Oud papier
09 en 10-07:
10-min. gesprek
Rapport mee
16-07:Afscheidsavond
groep 8
18-07:Doorschuiven
groepen
19-07:Laatste
Schooldag
20-07 t/m 31-08:
Zomervakantie
03-09:Eerste schooldag
03-09:Luizencontrole
03-09:Start Gouden
Kanjerweken
(groepsvorming)

10 - minutengesprek en rapporten
Op maandag 9 en dinsdag 10 juli vinden de 10 - minuten
gesprekken plaats. U heeft daarvoor een uitnodiging
ontvangen. Op basis van de ingeleverde briefjes wordt een
rooster opgesteld.
Het kan zijn, dat u geen briefje heeft ingeleverd, maar toch
wordt ingeroosterd voor een gesprek, omdat de leerkracht
een gesprek wenselijk vindt.
De rapporten worden uitgereikt tijdens de 10 - minuten
gesprekken. Voor de kinderen, waarover geen gesprek wordt
gevoerd, geldt dat de rapporten op woensdag 11 juli worden
meegegeven.
Afscheid van leerlingen
Vanwege een verhuizing nemen we op de laatste dag voor
zomervakantie afscheid van Thijs en Roos Jillings uit groep 3
en groep 1.
Julian van Wieren uit groep 2 start na de zomervakantie op
SBO De Súdwester. Hij neemt ook afscheid op donderdag 19
juli.
We wensen Thijs, Roos en Julian veel plezier op hun nieuwe
school.
Afscheid groep 8
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de
leerlingen uit groep 8. In de komende weken zijn ze nog druk
bezig met de afscheidsmusical, maar daarna is het toch echt
zo ver dat ze de basisschool gaan verlaten voor het
Voortgezet Onderwijs. De afscheidsavond vindt plaats op
maandag 16 juli, waarna de kinderen alleen nog verwacht
worden op de laatste schooldag, waarop we ze uitzwaaien.
We wensen Pieter Bakker, Sanne Boonstra, Arjen Brouwer,
Ismaël Diallo, Amy Ferwerda, Rixt van der Galiën, Benjamin
Haagsma, Lynn van der Heide, Thijs ten Hoeve, Roan
Jorritsma, Jantina Kraak, Mitch Leemker, Baukje Lijzenga,
Maud van der Meer, Silke Niemeijer, Mirthe Pleket, Mare
Schuite, Xanne Smit, Marin Spaan, Isa Steegstra, Renee de
Vries en Eva van der Zee veel plezier op hun nieuwe school
en hopen dat ze regelmatig nog eens even langs komen.
Afscheid juf Esther, juf Chantal en juf Jeanine
Vandaag heeft onze Lio – stagiaire Esther Bergsma afscheid
genomen van groep 4/5. Esther heeft in het afgelopen half
jaar bewezen dat ze een top-juf gaat worden. We zijn dan ook
blij dat ze een baan binnen Stichting Palludara heeft
gekregen.
Onze onderwijsassistenten Chantal Monderman en Jeanine
Huizenga nemen per 1 augustus afscheid van de
Julianaschool. Chantal heeft haar HBO Pedagogiek afgerond
en gaat op zoek naar een passende baan. Jeanine heeft een
andere functie binnen onze Stichting gekregen.
Ze zijn beide in de afgelopen jaren van grote waarde geweest
in de extra begeleiding van leerlingen.
We bedanken Esther, Chantal en Jeanine voor hun inzet voor
onze school en wensen heel veel succes in hun verdere
carrière.

Nieuwe onderwijsassistent
Vanwege het vertrek van Chantal en Jeanine zijn we op zoek
gegaan naar een nieuwe onderwijsassistent voor de
leerlingbegeleiding.
We zijn blij dat vanaf 3 september Laura Kromkamp uit Sneek
deze baan gaat vervullen. Zij zal op de ochtenden aanwezig
zijn.

Verjaardagen in juli
en augustus
Juli:
6: Sanne Boonstra (8)
11: Marc van der Meer
(7)
23: Femke van
Voorthuizen (5)
26: Len de Boer (4)
26: Suze Schotanus (2)
Augustus:
3: Arjen Brouwer (8)
9: Thomas Kroon (3)
10: Yoran Hoekstra (7)
11: Anne Marrit
Leffertstra (6)
15: Ronan Boonstra (7)
27: Daan Hom (4
28: Jurre Overdijk (5)
29: Jaeda Horst (1)
31: Baukje Lijzenga (8)

Jaarkalender 2018 – 2019
We zijn nog bezig met het maken van de jaarkalender 20182019. Het streven is om u deze voor de zomervakantie
digitaal te sturen. Hierop kunt u dan alvast de data van de
vakanties en extra vrije dagen vinden. Na de zomervakantie
ontvangt u de papieren versie.
Communicatieportaal (ouderportaal)
Eind april heeft u een mail gekregen met informatie over het
communicatieportaal (ouderportaal).
Vanwege opstartproblemen zal deze pas na de zomervakantie
in gebruik worden genomen. Meer informatie volgt.
Viering laatste schooldag; donderdag 19 juli
De viering van de laatste schooldag vindt plaats op donderdag
19 juli. De hele dag zullen er activiteiten voor de kinderen zijn
en vanaf 13.00 uur zijn de ouders welkom om het feest mee
te vieren. Bij goed weer op het plein en bij slecht weer in de
gymzaal. Binnenkort krijgt u nog meer informatie.
Schoolgids en schooljaarplan 2018 - 2019
De nieuwe schoolgids en ons schooljaarplan (schoolontwikkeling) ligt in concept bij de MR.
Binnenkort kunt u de schoolgids en het schooljaarplan 2018 –
2019 op onze website vinden.
Schoolplein
We zijn blij met de uitvoering van de plannen die in de
komende maanden gaan plaatsvinden.
Tijdens de zomervakantie zal het schoolplein voor een groot
gedeelte her-straat worden, waarna er een nieuwe inrichting
plaatsvindt. We hopen dat dit al (gedeeltelijk) zichtbaar is bij
de start van het nieuwe schooljaar.
IKC JULIANA
Op vrijdag 12 oktober vindt de officiële start plaats van ons
integraal kind centrum.
Samen met Stichting Kinderwoud (peuter- en kinderopvang)
vormen we dan IKC JULIANA, waarbij de samenwerking
peuter-kleuter en de talentontwikkeling (tijdens en na
schooltijd) centraal komen te staan.
Na de zomervakantie ontvangt u hier meer informatie over.
Oudertevredenheidspeiling
Afgelopen maandag hebben de ouders / verzorgers, die de
tevredenheidspeiling nog niet hebben ingevuld, een
herinneringsmail gekregen. U kunt deze nog invullen t/m
zaterdag 30 juni. We hopen op een hoge respons.

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

Lokaalverdeling 2018 - 2019
De lokalen worden volgend schooljaar als volgt verdeeld:
Groep 1/2 A (kikkers) gaat naar het huidige lokaal groep 1
Groep 1/2 B (olifanten) gaat naar het huidige lokaal groep 2
Groep 3 blijft in het huidige lokaal van groep 3
Groep 4 gaat naar het huidige lokaal van groep 6
Groep 5/6 blijft in het huidige lokaal van groep 4/5
Groep 7 blijft in het huidige lokaal van groep 7
Groep 8 blijft in het huidige lokaal van groep 8
We hebben de keuze gemaakt om groep 5/6 in het hun
huidige lokaal te laten blijven. We kunnen hierdoor makkelijk
gebruik maken van het extra lokaal ernaast. Zo kan de groep
op bepaalde momenten gesplitst worden.
Doorschuiven van de groepen
Op woensdag 16 juli om 11.00 uur schuiven we de groepen
door. Dit houdt in dat de kinderen al even kennismaken met
hun nieuwe leerkrachten.

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan de oud-papier vrijwilligers in het zonnetje.
Deze groep ouders (vaders) hielpen / helpen eens per 2
maanden mee bij het ophalen van het oud-papier.
Met deze opbrengst kunnen we veel betekenen voor de
kinderen, in de vorm van vieringen, uitjes en materialen.
We bedanken de heren J. Kroon, A. de Vries, W. Cnossen,
M.E. Smit, M. van der Meulen, A. van Woesik, P. Wassenaar,
F. de Zoete, R. Geertsma, M. Miltenburg, A. de Jong, K.
IJntema en A.W. Bonnema voor hun inzet.
Schoolfruit? Herhalingsoproep voor hulp
Aan het begin van het volgende schooljaar kunnen we ons als
school aanmelden voor de Europese subsidie voor schoolfruit.
Mochten we daarvoor in aanmerking komen, dan krijgen we
20 weken lang 3 stuks fruit per week. Die drie dagen hoeven
de kinderen dus geen fruit van thuis mee te nemen.
Het verdelen en snijden of schillen van het fruit neemt echter
veel tijd in beslag, wat niet door de leerkrachten uitgevoerd
kan worden.
In overleg met de ouderraad is besloten dat we ons alleen
aanmelden als er voldoende ouders op de woensdagochtend
van 08.30 – 09.00 uur mee kunnen helpen. Vandaar deze
oproep. Als u deze “gezonde actie” ondersteunt en u 30
minuten per week mee kunt helpen, stuur dan z.s.m. een
mail naar js@palludara.nl o.v.v. hulp bij schoolfruit en de
naam van uw kind(eren). Alvast bedankt!
Op dit moment hebben 4 ouders zich aangemeld, we hebben
echter nog minimaal 3 ouders nodig.

Bedankje van oud-directeur Jan Ankersmit

Beste ouders en oud collega’s,
Het heeft even geduurd, maar
begin juni hebben we een
fantastisch weekend
doorgebracht in dit hotel, de
voormalige watertoren van
Dordrecht.
Dit was een van de vele
cadeaus die ik ontvangen heb
bij mijn afscheid van de
Julianaschool en de Koningin
Wilhelminaschool op 15
december 2017.
We hebben dit weekend de
mooie stad Dordrecht bekeken,
het museum bezocht en een
prachtige fietstocht gehouden
in de Biesbosch.
Bij deze wil ik, namens Tineke, jullie nogmaals bedanken voor
dit prachtige afscheidscadeau.
Hoewel mijn leven nu een andere inhoud heeft gekregen, blijf
ik de ontwikkelingen op de Julianaschool en de Koningin
Wilhelminaschool met belangstelling volgen.
Ik kan terugzien op 17 hele mooie jaren die ik op beide
locaties heb gewerkt.
Ik wens jullie allemaal veel goeds toe, om te beginnen een
hele mooie zomervakantie.
Met vriendelijke groeten,
mede namens Tineke, Jan Ankersmit

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of
verjaardag
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om
je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld
sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële
beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind,
belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te
schamen. Het kan komen omdat u geen of te weinig werk
heeft, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent.
Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!
Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het
minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig
overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl daar staan alle
vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een
vergoeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!

Kinderkoor
Gemengd Koor Evergreens gaat een kinderkoor oprichten.
De start is op donderdag 13 september.
Er wordt gerepeteerd in De Spil, in de wijk Tinga van 16.45
tot 17.45 onder leiding van Johan Velthuis.
Er zijn 30 wekelijkse repetities t/m 1 mei 2019.
De kosten zijn E 90,- voor alle lessen.
Aanmelden kan via penningmeester.evergreens@gmail.com
Meer informatie over GK Evergreens vindt u
op www.evergreenssneek.nl en op Facebook.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 3 t/m 7
september verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

We wensen jullie alvast een geweldige zomervakantie
…… en hopen jullie gezond terug te zien op
maandag 3 september!!

