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Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Normaal gesproken ontvangt u deze in de laatste week van
een maand. Bij het opstarten in het nieuwe schooljaar hebben
we echter voor een extra nieuwsbrief gekozen.
Trefwoord
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan
en de vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van
mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1
Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
Welkom terug
We zijn blij dat we Shamsa en Shamma Muhammed Ali bij de
aanvang van het nieuwe schooljaar weer mochten
verwelkomen. Na een tijd van grote onzekerheid zijn ze nu in
de Nederlandse procedure voor asielaanvraag opgenomen.
Shamma is deze week begonnen in groep 3 en Shamsa in
groep 8. We wensen hen opnieuw een fijne tijd op onze
school.
Nieuwe leerlingen
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar verwelkomen we
de volgende leerlingen:
- Lavende de Jong is overgekomen van een andere school en
zit nu in groep 4.
- Eva en Julia van der Vijgh zijn verhuisd naar Sneek. Eva zit
nu in groep 3 en Julia in groep 5/6.
- Aleon Elonda, Liset Nentjes en Giovanni Ferreira Da Silva
zijn gestart in groep 1A (kikkers).
- Finn Nijholt en Julian Troost zijn gestart in groep 1B
(olifanten)
We wensen al deze nieuwe leerlingen een prachtige tijd toe
op De Julianaschool.

Agenda
11-09:
Start Jantje Beton Actie
17-09:
MR vergadering
17 t/m 24-09:
Ontruimingsoefening
20-09:
Schoolfotograaf
20-09:
Oud Papier
26-09:
Start Actie
Kinderpostzegels
1, 2 en 3-10:
Informatieavonden
03-10:
Start Kinderboekenweek
“Vriendschap”
12-10:
Officiële start
IKC JULIANA
12-10:
Afsluiting
kinderboekenweek
22 t/m 26-10:
Herfstvakantie

Website problemen
Voor de zomervakantie zijn alle belangrijke beleidsstukken,
zoals de schoolgids, het schooljaarplan, de jaarplanning en
onder andere het gymrooster op onze website geplaatst.
Ook hadden we onze aangepaste missie en visie daar op
beschreven.
Door werkzaamheden van de website-beheerder zijn al deze
beleidsstukken en aanpassingen verdwenen of niet meer upto-date. Ook de lijst met data is niet meer zichtbaar.
We vinden dit erg vervelend en we hopen dat het zo snel
mogelijk weer opgelost is.
De jaarplanning heeft u inmiddels via de mail en in papieren
versie ontvangen. Hieronder kunt u het gymrooster lezen.
Gymrooster
Maandag:
08.30 – 09.15
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Julianaschool
Julianaschool
Julianaschool
Julianaschool
Julianaschool

groep
groep
groep
groep
groep

5/6
3
4
7
8

Donderdag:
09.30 – 10.15 uur: Julianaschool groep 8
10.30 – 11.15 uur: Julianaschool groep 4
11.15 - 12.00 uur: Julianaschool groep 3
12.30 – 13.15 uur: Julianaschool groep 5/6
13.15 – 14.00 uur: Julianaschool groep 7
Ouderhulpformulier
Binnenkort ontvangt u zowel via de mail, als in papieren
versie het ouderhulpformulier. U kunt hierop aangeven bij
welke taken u dit schooljaar kunt helpen.
In het belang van de kinderen zou het fijn zijn dat alle
gezinnen bij minimaal één activiteit actief betrokken zijn.
Stagiaires
In de komende periode kunt u de volgende stagiaires bij ons
op school treffen:
- Lisa Walstra: 3e jaars student Pabo. Lisa loopt op maandag
en dinsdag haar stage in groep 5/6.
- Annika de Haan: 2e jaars Student Pabo. Annika loopt op
dinsdag en woensdag haar stage in de kleutergroepen.
- Charlotte van den Elst: 3e jaars Student onderwijsasistent
aan de Friese Poort. Zij loopt op maandag en dinsdag haar
stage in groep 3 en op donderdag in groep 5/6.
Operatie Jan Ankersmit
Deze week ondergaat Jan Ankersmit, onze oudschooldirecteur, een hartoperatie.
Na deze spannende operatie zal een periode van langdurig
herstel aanbreken.
Wij wensen Jan veel sterkte en een spoedig herstel toe.

Verjaardagen in
september
1:Shamsa Muhammed
Ali (8)
2:Johann Malcher Faial
Zijlstra (4)
3:Giovanni Ferreira Da
Silva (1A)
4:Sem Haagsma (8)
4:Elena de Jong (6)
6:Philine Hordijk (2A)
8:Esmée van
Voorthuisen (3)
11:Pepijn Boonstra (3)
12:Naomi de Jong (7)
12:Andries Malcher
Faial Zijlstra (8)
12:Lisa de Ruiter (7)
13:Roos Pouw (8)
16:Julia van der Vijgh
(6)
18:Romynke Brouwer
(7)
18:Loes van der Galiën
(8)
23:Thijs Nentjes (3)
24:Justin Bakker (1A)
25:Danique Visser (2A)
26:Merijn Dieterman
(2A)
26:Rick-Marijn de Jonge
(8)
26:Eva van der Vijgh
(3)

Hoofdingang
De hoofdingang is sinds deze week weer in gebruik en de
reacties zijn erg positief. Dat is fijn om te horen!
Voor welke kinderen en ouders is de hoofdingang bedoeld?
De hoofdingang is bedoeld voor de kleuters en hun ouders /
verzorgers.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 lopen om de gymzaal
naar het schoolplein en verzamelen daar na de bel bij hun
eigen groep. De leerkrachten halen hen daar om 8.30 uur op.
Tot maandag 1 oktober mogen de kinderen van groep 3 nog
binnen gebracht worden. Deze kinderen en hun ouders /
verzorgers kunnen zolang ook nog gebruik maken van de
hoofdingang.
’s Middags gaan alle groepen via het schoolplein naar huis.
In de hal van de hoofdingang liggen voor de ouders /
verzorgers van alle groepen folders en tijdschriften. (zie item
hieronder)
Folders en tijdschriften
We hebben u in een eerdere nieuwsbrief al bericht dat we niet
meer alle informatiefolders en tijdschriften meegeven aan de
kinderen.
In de gerenoveerde hal bij de hoofdingang kunnen alle ouders
/ verzorgers deze informatie vinden.
- Voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 liggen er van drie
aanbieders folders van type-cursussen. Namelijk “Instituut
Noord”, “Typen Sneek” en “LOI-Kidz.”
- Voor de kinderen uit de midden - bovenbouw liggen er van
Blink uitgevers tijdschriften van “Wild van Freek” en “National
Geographic Junior”.
- Voor de kinderen uit de onderbouw liggen er van Blink
uitgevers tijdschriften van “Okki” en “Bobo”.
- Voor alle kinderen liggen er folders van Squla.
Gevonden voorwerpen
In het halletje naast de personeelskamer staan dozen met
gevonden kleding en voorwerpen. Deze zijn nog van voor de
zomervakantie. Als u iets mist, dan graag uiterlijk volgende
week de spullen weer ophalen. De spullen, die er dan nog
liggen, gaan naar een goed doel.
Schoolplein
Tijdens de zomervakantie is het schoolplein voor een groot
gedeelte her-straat en hebben er diverse werkzaamheden
plaats gevonden. Er is een voetbalveldje gemaakt, de
schommel is verplaatst en vernieuwd, de schutting is
verwijderd en de tafeltennistafel verplaatst en weer prachtig
opgeknapt. We zijn de leden van de schoolpleincommissie
hiervoor erg dankbaar.
Wat staat er nog meer te gebeuren?
Volgende week worden er pleinplakkers geplaatst; namelijk
een kingspel, basketlijnen, stippen rond de tafeltennistafel en
het twisterspel. In de herfst wordt er begroeiing langs de
hekken geplant en wordt er naar het tweede gedeelte van het
plein gekeken. Het gedeelte achter het parkeerterrein (waar
de schommel stond) is omgewoeld en wordt na de winter
behandeld voor het gebruik van moestuintjes.

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

Informatieavonden
Op maandag 1 t/m woensdag 3 oktober zijn de
informatievonden. De voorlichtingen van de verschillende
groepen worden over deze avonden verdeeld, waarbij er twee
groepen op een avond ingedeeld staan.
De ouderraad zal bij de groepen 1/2 en 3 ook voorlichting
over hun werkzaamheden geven.
Volgende week ontvangt u een officiële uitnodiging met de
indeling en een opgavenbriefje.

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan Jeroen Schotanus en Rouke de Jager in het
zonnetje. Zij hebben veel werk verricht voor de renovatie van
de hal bij de hoofdingang. Bedankt voor jullie inzet!
Daarnaast staan Yonina Rooth, Paula van der Molen en Janny
Lijzenga in het zonnetje. Zij hebben voor de zomervakantie
afscheid genomen van de ouderraad. We willen hen bedanken
voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.
EU Schoolfruit
We zijn blij met de opgaven voor hulp bij het schoolfruit. We
hebben in totaal 8 opgaven ontvangen.
We hebben ons deze week aangemeld voor EU schoolfruit en
hopen op een positief bericht.
Schoolfotograaf
Op donderdag 20 september komt de schoolfotograaf. De
indeling van het programma is als volgt:
Om 8.30 uur is er gelegenheid om kinderen, die nog niet / of
niet meer op school zitten, met broertjes en zusjes op de foto
te laten komen. (Deze kinderen kunnen zich verzamelen bij
de ingang van het speellokaal.)
Daarna worden de andere broertje-zusje foto’s, portretfoto’s
en groepsfoto’s gemaakt.
Mochten er redenen zijn waardoor uw kind extra vroeg of
later op de ochtend op de foto moet, dan kunt u dat melden
bij de leerkracht.
Schoolontwikkeling “bewegend leren”
Op woensdagmiddag 19 september (na schooltijd) gaat het
team de eerste bijeenkomst volgen van “bewegend leren”. In
ons schooljaarplan is deze ontwikkeling één van de
speerpunten. We gaan leren welke voordelen “bewegend
leren” voor de kinderen heeft en hoe we de verschillende
werkvormen het beste in kunnen zetten.
We komen dus letterlijk “in beweging” en willen hiermee het
geluk en het leerrendement van de kinderen vergroten.
U zult hier vast ook meer over horen van uw kind(eren) als de
oefeningen uitgeprobeerd worden in de groepen.
“We laten de kinderen niet zitten!”

Jantje Beton Actie
Vanaf dinsdag 11 t/m woensdag 26 september gaat groep 5/6
meedoen aan de Jantje Beton Actie. Ze gaan hiervoor loten
verkopen en de helft van de opbrengst komt ten goed aan
ons schoolplein. We hopen dat u ons hierbij wilt helpen, door
loten te kopen. Succes groep 5/6!!
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.
In het folderrek in de hal kunt u ook een folder van
Evergreens vinden.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 24 t/m 28
september verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

