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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart 2018.  

Deze nieuwsbrief verschijnt in de laatste week van een 

maand. 

We wensen u goede paasdagen toe! 

 

Trefwoord 

Op school gebruiken wij in alle groepen de godsdienst-

methode Trefwoord.  

In de komende weken komen de volgende thema’s aan bod: 

-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). 

-Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid 

Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. 

De opdracht om je in te zetten voor een duurzame wereld. 

Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9). 

-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. 

 

Vakantie- en studiedagen  

- De Paasvakantie duurt van vrijdag 30 maart t/m maandag 2  

  april. 

- 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! 

 

 



Agenda  

(zie tevens agenda op 

de website) 

29-03: Paaslunch 

30-03 t/m 02-04:  

           Paasvakantie 

03-04: MR vergadering 

23-04: OR Vergadering 

20-04: Koningsspelen 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verjaardagen in april 

  3: Deniz Elsinga (7) 

  4: Mila van  

      Eijkelenborg (2) 

19: Rixt Cnossen (3) 

21: Joud Alhadi (3) 

21: Daan de Graaf (2) 

23: Jip Moerke (3) 

 

 

   

 

 

 

 

 

Paaslunch 

Donderdagmiddag 29 maart sluiten we de projectweken over 

“van donker naar licht” af met een Paaslunch.  

In de groepen wordt ’s ochtends Pasen gevierd, waarna de 

kinderen het meegebrachte eten in hun groepen gaan opeten.  

We willen alvast van harte bedanken voor het eten en/of 

drinken wat u meegeeft.  

Wilt u uw kind (eren) een bord, beker, bestek en schaaltje 

meegeven, voorzien van hun naam?  

 

Gedragsprotocol  

We vinden het belangrijk om kinderen te helpen bij het 

oplossen van eventuele ruzies of conflicten. Ook vinden we 

het belangrijk dat ze weten wat de grenzen zijn en hoe we 

daarmee omgaan. 

Met behulp van de “Kanjertraining”, die we op De Juliana – en 

Wilhelminaschool gebruiken, hebben we een protocol 

opgesteld. Dit protocol wordt volgende week met de MR 

besproken. Als het is vastgesteld wordt het in de groepen met 

de kinderen besproken en ingevoerd.  

We laten u nog weten wanneer het is besproken met de 

kinderen. Het protocol wordt dan ook op de websites van de 

beide scholen geplaatst, onder het kopje “schoolbeleid”. 

 

Ontruimingsoefening 

In de week van 9 – 13 april houden we een 

ontruimingsoefening op school. Van tevoren wordt in de 

groepen besproken waarom we dit doen en dat het een 

oefening betreft. U kunt het thuis ook even bespreken, zodat 

de kinderen er op voorbereid zijn.  

 

Hoofdluiscontrole in het nieuwe schooljaar  

We hebben met de ouders van de hoofdluiscontrole 

afgesproken dat we volgend schooljaar iets minder vaak 

controle gaan houden. Het huidige schooljaar is het nog eens 

in de vier weken, maar vanaf volgend schooljaar is het in de 

eerste week na een vakantie. De exacte dag in die week krijgt 

u op tijd te horen via de nieuwsbrief.  

 

Schoolplein en pleinspelen 

Het eerste overleg over het schoolplein heeft plaatsgevonden 

op dinsdagavond 27 maart. We hebben een enthousiast 

groepje ouders en personeelsleden van Kinderwoud en de 

Julianaschool, die al mooie ideeën hebben. 

Deze ideeën zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke visie, 

maar ook op de meningen van de kinderen. In alle groepen is 

het onderwerp besproken en hebben de kinderen 

meegedacht.  

Om de kinderen nog meer mee te laten denken komt de 

buurtsportcoach op maandag 16 en 23 april pleinspelen 

introduceren tijdens de pauze. De kinderen kunnen daarna 

aangeven welke pleinspelen ze graag zouden krijgen.  

 

 

 

 

 



 

 

Ouders van Waarde 

http://www.ouders.net 

 

Informatiefilmpje 

over hoofdluis  

(link met CTRL  + klik) 

RIVM-Hoofdluisvideo 

Pleinwachten gevraagd 

Op de vorige nieuwsbrieven stond een oproep voor de 

tussenschoolse opvang. We hebben hier nog geen reacties op 

gekregen. Het kan zijn dat er onduidelijkheid is over de taak. 

Voor de duidelijkheid;  

We bedoelen hiermee ondersteuning bij de pleinwacht.  

U doet dit samen met een leerkracht en u krijgt hier een 

vergoeding voor.  

Het is gezellig werk en leuk om samen met de kinderen 

buiten te zijn. Het aantal en welke dagen zijn in overleg.  

Als u wilt helpen, dan kunt u dat bij Klaas Jan Visser 

aangeven, of hem mailen naar js@palludara.nl  

 

Nieuwe leerlingen 

In de afgelopen weken zijn Sara Slob en Jayden Langius 

gestart in groep 1. Van harte welkom op De Julianaschool!  

We wensen jullie een plezierige tijd toe.  

 

Was-ouders gezocht 

Momenteel zijn er nog drie ouders die eens per week de was 

meenemen naar huis. Dit betreft dan doekjes, theedoeken en 

handdoeken. We zijn op zoek naar meer ouders, zodat we het 

beter kunnen verdelen. Er is een was-vergoeding 

beschikbaar. U kunt bij meester Hans aangeven of u mee wilt 

helpen.  

 

Ouderpanel  

Naast de opgerichte schoolpleincommissie gaat volgende 

week een ouderpanel aan de slag. Dit ouderpanel betreft het 

onderdeel “indeling en inrichting van het schoolgebouw”.  

Twee groepjes ouders gaan een rondje door de school maken 

en tips noteren.  

Binnen het schoolteam en de ouderraad worden deze tips 

besproken en we hopen hier ons voordeel mee te doen.  

We bedanken de betreffende negen ouders voor hun opgave.  

Kanjer in het zonnetje  

Deze keer staat Nicola Rijswijk - de Jong, de moeder van Zoë 

uit groep 6, in het zonnetje. 

Nicola komt wekelijks 45 minuten lezen met de kinderen uit 

groep 6. Bedankt voor je hulp Nicola! 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 23 – 27 april 

verwachten.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens het team van De Julianaschool 

 

Klaas Jan Visser 

Schooldirecteur                  


