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Nieuwsbrief

Schooljaar 2017-2018

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de nieuwsbrief van mei 2018. Deze nieuwsbrief
verschijnt in de laatste week van een maand.
Trefwoord
- 4 t/m 15 juni: Macht: Inhoud: Over macht en onmacht;
over dwang, gezag en de kracht om te overtuigen. Bijbel:
Saul en David (1 Samuël 16 t/m 17).
- 18 t/m 29 juni): Vol emotie: Inhoud: Over het gevoelsleven
van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor Batseba;
zijn verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij
gedaan heeft. Bijbel: David als koning (2 Samuël 5 t/m 8);
David en Batseba, David en Natan (2 Samuël 11 en 12).
Vakantie- en studiedagen
Zoals u ook al via de mail heeft kunnen lezen, hebben de
kinderen op maandag 2 juli een extra vrije dag. (studiedag)
De laatste schooldag vindt plaats op donderdag 19 juli.
Vanaf vrijdag 20 juli hebben de kinderen zomervakantie t/m
vrijdag 31 augustus.
Heterogene kleutergroepen
Met instemming van de MR werken we vanaf volgend
schooljaar met heterogene kleutergroepen en niet meer met
homogene groepen. Dit betekent dat we niet meer met een
groep 1 en een groep 2 werken, maar met twee groepen 1/2.
Door te werken met heterogene kleutergroepen staat niet de
leeftijd, maar de ontwikkeling centraal.
Daarnaast is het een groot voordeel dat jongere kleuters van
oudere kleuters kunnen leren. Oudere kleuters daarentegen
leren zo om jongere kleuters te helpen.
Ook kunnen met heterogene groepen de instroomkleuters en
kleuters die extra zorg nodig hebben beter verdeeld worden.
De kleutergroepen noemen we vanaf volgend schooljaar
kleutergroep “kikkers” en kleutergroep “olifanten”.
De ouders van de betreffende kleuters ontvangen ruim voor
de zomervakantie de verdeling van de kinderen over de beide
groepen. De volgende criteria worden gehanteerd voor deze
verdeling: 1. evenredige aantallen, 2. broertje / zusje,
3. jongen / meisje, 4. sociale aspect.

Agenda
(zie tevens agenda op
de website)
04-06 t/m 07-06:
Avondvierdaagse
11-06:Ouderraad
17-06:Vaderdag
02-07:Kinderen vrij!
Studiedag
03-07:MR
05-07:Oud papier
04 t/m 06-07:
Schoolkamp
09 en 10-07:
10-min. gesprek
Rapport mee
16-07:Afscheidsavond
groep 8
19-07:Laatste
Schooldag
20-07 t/m 31-08:
Zomervakantie

Groepsformatie schooljaar 2018-2019
We zijn blij dat we in het komende schooljaar weer met 7
groepen mogen werken.
Hierdoor ontstaan er geen knelpunten in de groepsverdeling.
Met instemming van de MR is de volgende groepsformatie
2018-2019 vastgesteld:
Kleutergroep Kikkers (zie item hierboven):
Amarins Muizer: ma t/m vrij
Kleutergroep Olifanten (zie item hierboven):
Sia de Goede : ma t/m woe en Aly Klijnstra: do en vrij
Groep 3:
Marian de Wolff: ma, di en woe om de week
Tineke Ybema: woe om de week, do en vrij
Groep 4:
Margriet Jaasma: ma t/m vrij
Groep 5/6:
Meta Kramer ma, di, woe om de week, do en vrijdag
Jellie Huitema: woe om de week
Groep 7:
Jellie Huitema: ma
Mieke Marra: di t/m vrij
Groep 8:
Douwe Greidanus: ma t/m vrij
Kanjertraining in de verschillende groepen
Zoals u weet werken we op school met De Kanjertraining.
Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
We gaan u regelmatig op de hoogte houden waarover de
kinderen praten en welke oefeningen ze doen.
In de periode tot de zomervakantie komen de volgende
onderwerpen aan bod in de groepen:
Groep 1:Het herhalen van het tijgerlied. Goed leren samen te
werken. Bespreken van verjaardagsfeestjes en wie je
uitnodigt (sommigen worden zelden uitgenodigd). Vrij leren te
bewegen.
Groep 1/2: Tijgerstandbeeld: oefening voor rusteloze
kinderen. Belangstelling tonen en vragen stellen aan elkaar.
Vertrouwensoefeningen met elkaar doen, bv. blindemannetje.
Geluiden met gevoel. Elkaar vertrouwen en samenwerken.
Groep 3: Teleurstellingen: hoe ga je daar mee om?
Pech en narigheid. De papa van Max. De juf op de school van
Max is ziek en er komen invallers. Eind goed, al goed.
Groep 4/5: Kunnen anderen aan jou zien hoe je je voelt?
Klopt je gevoel bij je uitdrukking en gedrag? Gevoelens
uitspelen. Pieker niet alleen. Wie vertrouw jij?
Groep 6: Kritiek kunnen geven en ontvangen. We zijn niet
zielig. We helpen elkaar met het geven van tips. Laat pesters
maar kletsen. Elkaar vragen stellen en vertellen.
Groep 7: Er wordt gesproken over het verschil tussen
roddelen, overleggen, zeuren en praten. We herhalen het
onderdeel over “pieker niet alleen”, maar zoek iemand die te
vertrouwen is”.
Groep 8: De kinderen werken met het pettenkwadrant. De
kinderen leren te vertellen hoe ze over andere leerlingen
denken. Ook leren ze deze feedback zelf te ontvangen.

Nieuwe leerlingen
In juni starten Charlée Banse en Jill van der Kruk in groep 1.
Van harte welkom Charlée en Jill!
We wensen jullie een plezierige tijd toe op onze school.

Verjaardagen in juni
7: Shenna de Jong (4)
8: Marijn van der Bij
(2)
8: Lisanne Stolk (4)
9: Lara de Graaf (6)
11: Liam Wiersma (1)
15: Oreylly de Jong (7)
17: Eva Dieterman (2)
18: Isis Haga (5)
18: Boaz Kroon (3)
21: Eric ten Dam (3)
21: Sem Hom (1)
26: Mitch Leemker (8)
28: Maro Manderalo (6)

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan de ouders van de MR in het zonnetje. Samen
met drie personeelsleden vormen zij de medezeggenschap op
onze school. Zij bewaken onder andere de kwaliteit en
veiligheid van de kinderen en leerkrachten, geven gevraagd
en ongevraagd advies en hebben instemmingsrecht bij de
groepsformatie en de schoolgids.
In het afgelopen schooljaar hebben ze veel extra tijd
gestoken in het afscheid en de benoeming van de
schooldirecteur.
We bedanken Wilhelm de Haas (JS), Chantal Manten (JS) en
Marijn Smit (KWS) voor hun inzet op onze school.
Schoolfruit? Oproep 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 voor 1 juli een mail naar
js@palludara.nl o.v.v. hulp bij schoolfruit en de naam van uw
kind(eren). Alvast bedankt!
Schoolkamp groep 7 en 8
Het schoolkamp van groep 7 en 8 vindt plaats van woensdag
4 t/m vrijdag 6 juli. Ze gaan dit schooljaar naar Bakkeveen.
De ouders / verzorgers van groep 7 en 8 ontvangen nog
informatie van de betreffende leerkrachten.
Technieklessen op CSG Bogerman
We werken ook dit schooljaar weer samen met CSG
Bogerman voor de talentontwikkeling in techniek.
De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen voor ze
zomervakantie nog twee keer een gastles op de locatie
Hemdijk 2. Deze wordt gegeven door Wijnanda Schoemaker.
Hieronder staan de data en de tijden:
Groep 6: 31 mei van 12 - 14 uur en 7 juni van 12 – 14 uur
Groep 7: 14 juni van 12 – 14 uur en 21 juni van 12 – 14 uur
Groep 8: 31 mei van 10 – 12 uur en 7 juni van 10 – 12 uur

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

AMV eindpresentatie groep 4/5
Dit schooljaar zijn er in groep 4/5 AMV lessen gegeven door
een docent van het Kunstcentrum Atrium.
De kinderen mogen hier, samen met groepen uit andere
scholen, op woensdag 20 juni een presentatie over geven in
theater Sneek. Belangstellenden zijn van harte welkom!
De muziekdocenten hebben een voorstelling gemaakt, waarin
de verschillende aspecten van de AMV les aan bod komen die
zij in de groep hebben geoefend.
Wat: AMV eindpresentatie
Waar: Tuottenzaal, Theater Sneek, Westersingel 29
Waar: Woensdag 20 juni
Tijd: 19.00 - 19.45 uur
Verkeersexamen groep 8
Alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd voor hun theorie- en
praktijkexamen voor verkeer! Van harte gefeliciteerd!
Spelenderwijs een taal erbij – Boartsjendewei in taal
derby
Een uurtje Fries in de onderbouw van de Julianaschool.
Sinds augustus 2017 komt Joke Wassenaar iedere week een
paar uurtjes in de onderbouwgroepen van de Julianaschool;
zij draait mee met het programma van de leerkrachten Aly
Klijnstra en Amarins Muizer. Joke is van beroep
kleuterleidster, en het bijzondere is dat zij in de klas Fries
spreekt.
Met de komst van Joke heeft het Fries een vaste plek
gekregen, op 2 manieren: het Fries klink op een vast moment
in de week én het hoort bij Joke. Kinderen en duidelijkheid,
een beproefd recept.
Het ”memmetaalsprekken”: “Wêr sit de earmtakke?”
Na een tijdje begonnen de kinderen het Fries te herkennen.
De kleuters worden uitgenodigd om Friese liedjes mee te
zingen, en om met elkaar in het Fries te tellen. Kinderen die
meer Fries in huis hebben spreken soms Fries tegen Joke, die
we ook wel “memmetaalsprekster” noemen.
Jonge kinderen wennen heel snel aan een andere taal, zij
pikken veel sneller dan volwassenen (woorden in) een nieuwe
taal op. Zo is het bijvoorbeeld een sport geworden om met
Joke lichaamsdelen aan te wijzen en de Friese namen erbij te
zeggen. Earmtakke (elleboog) is favoriet.
Waar is het goed voor?
Investeren in de ene taal is tegelijk bouwen aan de andere
taal.
Hierboven het motto van meertalig onderwijs. Overal waar
meer dan één taal wordt onderwezen wijzen de resultaten
erop dat onderwijs in de ene taal niet ten koste gaat van de
andere taal, maar dat beide talen elkaar versterken.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt:
Tweetalige kinderen ontwikkelen zich ‘taliger’ dan hun
enkeltalige leeftijdsgenootjes. Een meertalige ontwikkeling
stimuleert de algemeen cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Ianco Worrell (1972), Lambert & others (1993), Myers
(1995), Bialystock (2004), Price (2004), Keshavarz & Asteneh
(2004).

Boartsjendewei in taal derby - Spelenderwijs een taal erbij
Het gebruik van het Fries bij het voorlezen van een verhaal of
het voeren van een kort gesprek aan de knutseltafel, geeft
kinderen de kans om op een speelse, natuurlijke manier de
taal te leren verstaan. Hier geldt een belangrijke regel: geen
praatje zonder plaatje: bij het vertellen over de
kinderboerderij, hoort een “praatplaat” van de
kinderboerderij. De dieren die er wonen kunnen aangewezen
en benoemd worden in het Fries, en in het Nederlands. Zo
zijn onze kleuters speels met twee talen bezig, en dat is goed
voor hun hersenen.
Boppedat - bovendien
Wij wonen in een tweetalige provincie, verstaan en spreken
van het Fries is een pluspunt bij sociale contacten, en bij het
zoeken van een baan.
Plannen voor het nieuwe schooljaar
In april is er overleg geweest over het “memmetaalsprekken”,
met de leerkrachten Aly Klijnstra en Amarins Muizer, met
leerkracht/coördinator Sia de Goede, en met directeur Klaas
Jan Visser. De conclusie is: Memmetaalsprekken, we gaan er
mee door!
We hebben er allemaal plezier in en we leren er van!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 22 t/m 29 juni
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

