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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 

Trefwoord 

Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken 
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je 
recht op hebt.  
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 
21). 
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien 
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, 
over waardering van uiterlijk en over genieten van 
schoonheid. Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5). 
 
Nieuwe leerlingen 

Ewoud Boonstra is begin september gestart in groep 1A 
(kikkers). Ella Heidinga is overgekomen van een andere 
school en begin september begonnen in groep 1B (olifanten).  
Hamad Muhammad Saeed is ook overgekomen van een 
andere basisschool en is vorige week gestart in groep 3. 
We wensen Ewoud, Ella en Hamad veel plezier op De 
Julianaschool.  
 
Ontruimingsoefening 

Op maandag 17 september hebben we een ontruimings-
oefening gehouden. Deze verliep erg goed. 
De kinderen waren binnen twee minuten op de verschillende 
verzamelplaatsen.  
 
Herstel van Jan Ankersmit 

De hartoperatie van de oud-directeur Jan Ankersmit is goed 
verlopen en ondertussen is hij weer thuis om te herstellen. 

Kanjers in het zonnetje  
Deze keer staan alle kinderen van groep 5/6 in het zonnetje 
voor hun inzet bij de Jantje Beton Actie. 
Goed gedaan groep 5/6! (en juf Meta..) 
 



 

Agenda  

1, 2 en 3-10: 
Informatieavonden 
01-10:  
Start Kinderboekenweek 
“Vriendschap”  
12-10:  
11.00 uur: Officiële 
start IKC JULIANA  
12-10:  
11.20 uur: Afsluiting 
kinderboekenweek 
22 t/m 26-10: 
Herfstvakantie 
25-10: 
Oud Papier 
29-10: 
Hoofdluiscontrole in 
groep 1 t/m 4 
31-10: 
Hoofdluiscontrole in 
groep 5 t/m 8 
05-11: Ouderavond 
Kanjertraining 
05 t/m 09-11: 
Ouderknutselweek in 
groep 1/2 (lampionnen) 
12 en 13-11: 
10-minuten gesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Schoolfruit 

Goed nieuws! Onze school is één van de basisscholen die dit 
schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. In week 46 (12 nov t/m 16 nov) starten 
de groente- en fruitleveringen. De leveringen lopen t/m week 
16 (15 t/m 19 april). 
Wekelijks zullen we drie stuks fruit ontvangen, waarbij we op 
de woensdag graag gebruik maken van de ouderhulp.  
De ouders die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen t.z.t. 
meer informatie.  
U krijgt nog te horen op welke dagen de kinderen schoolfruit 
krijgen, zodat u hier rekening mee kunt houden.   
 
Kanjertraining in de verschillende groepen 

Zoals u weet werken we op school met De Kanjertraining.  
Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  
In de komende periode komen de volgende onderwerpen aan 
bod in de groepen: 
Groep 1/2 A en 1/2 B:  
Max en het dorpje: In elkaars ogen kijken, aardige dingen 
tegen elkaar zeggen, praten over bang zijn, durven vertellen 
van een verhaal en je mening durven geven. 
Groep 3: 
Max en de vogel: De kinderen leren welke gevoelens er zijn 
en ze leren aan te geven wanneer ze een bepaald gevoel 
hebben. Ze vertellen met wie ze praten en wie ze vertrouwen. 
Ze leren zichzelf goed te presenteren en trots te staan. Ze 
leren dat ze zichzelf mogen zijn, maar dat anderen zich ook 
prettig moeten voelen bij jouw gedrag. 
Groep 4:  
Max en de klas: Denken/ piekeren en voelen: hoe voel je je? 
Blij/vrolijk/boos/verdrietig. Voel je dat gevoel in je lijf?  
(buikpijn, hoofdpijn, bijv.) De kinderen leren dat je niet hoeft 
te piekeren, maar het moet delen met anderen, die ze 
vertrouwen.  
Groep 5/6: 
Werkboek deel 1: De kanjerafspraken herhalen en jezelf 
presenteren. Welke petjes kun je op hebben en hoe zie jij 
jezelf? Aardige dingen over jezelf en een ander zeggen, 
gevoelens raden en uitbeelden. We leren dat je gevoelens 
kunt proberen te raden, maar je dat nooit zeker weet. Je kunt 
dus eenzaam zijn, zonder dat anderen dat weten. Met wie kun 
je dan praten? 
Groep 7: 
Werkboek deel 2: De afspraken, die we met elkaar hebben 
gemaakt, staan centraal. Daarbij wordt de afspraak "ben ik te 
vertrouwen? benadrukt. Andere afspraken zijn:-we helpen 
elkaar, -niemand speelt de baas, -niemand lacht uit, -we 
doen niet zielig, -we werken samen, -we hebben plezier 
-we doen mee. We gaan feedback en complimenten geven. 
Groep 8: 
Werkboek deel 3: Ze zijn bezig met het herhalen van de 
bestaande afspraken. Daarnaast doen ze veel spelvormen die 
te maken hebben met elkaar vertrouwen. Ze zijn ook weer 
begonnen met het pettenkwadrant. Hoe ervaren de kinderen 
elkaar in de klas? Hoe kun je elkaar helpen?  
 



 

 

 
 

Verjaardagen in 

oktober 

  1:Kylaine Alting (4) 
  1: Kaylie de Jong (3) 
  1: Gwen de Vries (2A)  
  2: Youri Feenstra (7) 
  6: Lena van  
      Eijkelenborg (5) 
10: Florijan Kroon (7)  
10: Indy de Vries (3) 
12: Danique Horst (8) 
15: Nova Haga (7) 
15: Liam Nijholt (3) 
18: Ilona de Vries (7) 
19: Thijs van Hellemond    
      (1B) 
19: Justin de Jong (7)  
21: Jimte Wassenaar  
      (5) 
22: Famke Bonnema  
      (2B) 
24: Nando van der  
      Heide (6) 
26: Chelsea Bakker  
      (2B) 
28: Wubbe Feenstra  
     (1B) 
28: Freya van Klaveren    
      (5) 
 

 

 

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

over hoofdluis  

(link met CTRL  + klik) 
RIVM-Hoofdluisvideo 
 

Verjaardag 

Als kinderen jarig zijn kunnen ze op school trakteren aan de 
eigen groep.  
Wilt u de uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje niet in de 
groep uitdelen of laten uitdelen? Mocht u de gehele groep 
willen uitnodigen, wilt u dan niet een enkeling uitsluiten? 
Bovenstaande verzoeken voorkomen grote teleurstellingen bij 
kinderen.  
 
Informatieavonden 

Volgende week zijn de informatieavonden voor de 
verschillende groepen, waarvoor u zich kon opgeven. Vanaf 
groep 5/6 zijn ook de kinderen uitgenodigd.  
• In groep 1/2 op maandag 1 oktober van 19.15 tot 20.00  
• In groep 3  op maandag 1 oktober van 20.15 tot 21.00  
• In groep 7 op dinsdag 2 oktober van 19.15 tot 20.00  
• In groep 8 op dinsdag 2 oktober van 19.15 tot 20.00  
• In groep 5/6 op woensdag 3 oktober van 19.15 tot 20.00  
• In groep 4 op woensdag 3 oktober van 20.15 tot 21.00  
 
Afsluiting kinderboekenweek “vriendschap” 

U heeft via de mail een uitnodiging ontvangen voor het 
programma op vrijdag 12 oktober.  
Na de officiële start van IKC JULIANA om 11.00 uur is van 
11.20 - 11.50 uur de afsluiting van de kinderboekenweek te 
bewonderen in de groepen.  
De opening van de kinderboekenweek op maandag 1 oktober 
is dit schooljaar alleen met de kinderen.  
 
Herfstvakantie 

De herfstvakantie duurt van maandag 22 t/m vrijdag 26 
oktober.  
 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 29 oktober 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur            
 

 

 

 



 

 


