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Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Trefwoord
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).
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en
toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens
sterker kunnen maken. Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja)
Ouderavond Kanjertraining
Aanstaande maandagavond 5 november is de ouderavond
over de Kanjertraining op de Julianaschool. (19.30 uur)
De opgaven moesten gisteren binnen zijn, maar mocht u nog
aan willen sluiten, dan kunt u dit nog mailen naar
klaasjanvisser@palludara.nl
Administratiedagen voor leerkrachten
Voor de werkdrukvermindering van leerkrachten zijn er vanaf
dit schooljaar extra middelen beschikbaar gesteld. De teams
van de Juliana- en Wilhelminaschool hebben ervoor gekozen
om deze middelen in te zetten voor de groepsadministratie.
Eens per maand komt er een vervanger voor de groep, zodat
de groepsleerkracht op die dag de administratie kan
bijwerken. In de groepen is dat als volgt opgelost:
1/2A: juf Marian vervangt dan juf Amarins
1/2B: juf Aly werkt dan een dag extra
3: juf Marian werkt dan een dag extra
4: juf Marian vervangt dan juf Margriet
5/6: juf Marian vervangt dan juf Meta
7: juf Jellie vervangt dan juf Mieke
8: juf Jellie vervangt dan meester Douwe
Nieuwe leerlingen
Deze week zijn Sil van der Heide en Zoë Hollander gestart.
Sil zit in groep 1B en Zoë in groep 1A.
We wensen hen beide veel plezier op De Julianaschool.

Agenda
05-11: Ouderavond
Kanjertraining 19.30 u.
05 t/m 09-11:
Ouderknutselweek in
groep 1/2 (lampionnen)
12 en 13-11:
10-minuten gesprekken
16-11: Talentenworkshops tijdens
schooltijd
19-11: MR- vergadering
23-11: Talentenworkshops tijdens
schooltijd
26-11: Ouderraadvergadering
29-11: Oud papier
30-11: Talentenworkshops tijdens
schooltijd
05-12: Sinterklaas
20-12: Kerstviering

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan alle kinderen van groep 7 en 8 in het
zonnetje, voor hun inzet bij de verkoop van de kinderpostzegels. Goed gedaan groep 8!
(en natuurlijk juf Jellie, juf Mieke en meester Douwe..)
Herinnering ouderbijdrage
Op maandag 15 oktober heeft u de brief voor het overmaken
van de ouderbijdrage ontvangen. We willen u hierbij er aan
herinneren om dit bedrag voor 19 november over te maken.
Hieronder kunt u een kleine passage uit de brief terugvinden.
De minimale ouderbijdrage is €17,50 per leerling. Het hogere
tarief, waar u voor kunt kiezen, is €25,00.
Daarvan kunnen we nog meer activiteiten bekostigen. Wij zijn
blij met uw (financiële) steun!
Voor het schooljaar 2018-2019 verzoeken wij u de
ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer
NL89 ABNA 0643912991 t.n.v. Ouderraad Julianaschool.
Dit onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de
groep waarin ze zitten.
Sponsoring
We zijn blij met de contacten die de ouderraad heeft gelegd
met verschillende sponsoren.
Deze sponsoren helpen ons namelijk om de kosten voor de
verschillende activiteiten laag te houden.
We willen alvast één van deze sponsoren noemen, namelijk
MixFix. Mixfix sponsort de school namelijk met koffie en
koekjes, zoals u bij de informatieavonden al kon merken.

Niet fietsen in de steeg
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om te
fietsen in de steeg tussen de straat en de fietsenhokken.
De kinderen moeten in de steeg met de fiets aan de hand
lopen. Dit is ook besproken in de verschillende groepen.
Herinnering formulier contactgegevens inleveren!
U heeft enkele weken geleden een formulier gekregen,
waarmee we uw contactgegevens weer up-to-date kunnen
krijgen. Als u deze nog niet retour heeft gegeven, wilt u dat
dan z.s.m. doen?
Tijdschriften
Zoals we vorig schooljaar ook eens bericht hebben, geven we
niet standaard meer alle tijdschriften of folders mee, die er
voor ouders bij ons binnen komen. Deze kunt u vinden in de
hal van de hoofdingang.
Deze keer zijn er oa. tijdschriften “heit & mem” binnen
gekomen.

Verjaardagen in
november
4 Irina Dasanely (4)
6 Koen van Klaveren
(3)
6 Kayden de Vries
(2B)
6 Nikki de Vries (1B)
7 Sepp Haga (3)
10 Toby Alting (7)
11 Björn Halkers (1A)
15 Guido Luhoff (7)
15 Esmee Miltenburg
(3)
23 Matthijs van
Klaveren (6)
27 Levi Slob (2B)

Samenwerking CVO Zuidwest-Fryslân en Palludara
De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en onze
stichting is een feit geworden. Concreet kunnen we de
volgende projecten op korte termijn verwachten:
- een gezamenlijk muziekproject, ontwikkeld door Anne
Oosterhaven;
- een native English-project;
- onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar
(start per schooljaar 2019-2020)
Brief over de invalproblematiek
Als bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u een brief vinden van de
bestuurder van Stichting Palludara over de invalproblematiek.
10 - minuten gesprekken
Begin deze week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de
10 – minuten gesprekken op maandag 12 en dinsdag 13
november. U kunt zich t/m maandag 5 november opgeven.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 26 november
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

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

