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Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Trefwoord
3 t/m 21 december: Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus
genomen worden en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Sinterklaasfeest 5 december
Sinterklaas hoopt op 5 december de Julianaschool weer te
bezoeken.
Het is de bedoeling dat de kinderen ’s morgens om 8.15 uur
op school zijn. Dan gaat de bel en is de hoofdingang ook
open.
We hopen Sinterklaas en de pieten te ontvangen op het
schoolplein. Voor deze ontvangst bent u ook van harte
uitgenodigd! Zou u plaats willen nemen ter hoogte van de
schommel en de bankjes?
De kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit en hoeven deze
dag geen fruit en drinken voor de ochtendpauze mee te
nemen. (wel een lunch voor tussen de middag!)

Kerstviering
Het belooft dit jaar een bijzondere kerstviering te worden. In
de week na de Sinterklaasviering krijgt u hierover meer
informatie van de kerstcommissie.
Reserveert u alvast de datum en de tijd:
Donderdag 20 december van 17.00 - 19.00 uur.
Kerstvakantie
De kerstvakantie start op vrijdagmiddag 21 december om
12.00 uur en duurt t/m vrijdag 4 januari.

Agenda
29-11: Oud papier
30-11: Talentenworkshops tijdens
schooltijd
05-12: Sinterklaas
20-12: Kerstviering
07-01: Luizencontrole
gr. 1 t/m 4
09-01: Luizencontrole
gr. 5 t/m 8
14-01: MR vergadering
14-01: Start Cito –
toetsen
15-01:
Schoonmaakavond
28-01: Ouderraad

Herinnering ouderbijdrage
Op maandag 15 oktober heeft u de brief voor het overmaken
van de ouderbijdrage ontvangen.
Misschien is het u ontschoten om het over te maken. Daarom
willen u nogmaals verzoeken om dit bedrag zo spoedig
mogelijk 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.
Nieuwe leerling
Deze week is Nikki Post gestart in groep 2B. Zij is verhuisd
van Bolsward naar Sneek. Welkom Nikki!
We wensen je veel plezier op de Julianaschool.
Nieuwe stagiaires
Er zijn vorige week twee eerste jaars stagiaires van De Friese
Poort gestart. Zij lopen hun stage op de donderdag en de
vrijdag. Het betreft Emma Wolthuizen in de kleutergroepen en
Fenna Engbers in groep 3.
Bewegend leren
Misschien heeft u in Groot Sneek het artikel over de JulianaWilhelminaschool over “bewegend leren” gelezen?
We zijn op school namelijk enthousiast begonnen aan het
“bewegend leren”. We zitten dit bij alle vakgebieden in.
We willen u hier graag bij betrekken en komen daarom op
iedere nieuwsbrief met een “bewegings-tip”, die u samen met
uw kind(eren) kunt doen.

Deze keer: “Beweegdobbelstenen”:
Schrijf op een papier de cijfers 1 t/m 6 onder elkaar en schrijf
achter elk getal een bewegingsopdracht, bv. 1= 10 x
springen, 2= 5 x ronddraaien, etc.
Gooi om de beurt met de dobbelsteen en voer de
bijbehorende opdracht uit. Veel plezier!
Opbrengst Kinderpostzegels
We werden gebeld door de Stichting Kinderpostzegels. Zij
vertelden ons dat de leerlingen uit groep 7 en 8 een geweldig
bedrag hebben opgehaald, namelijk €3322,00.
Een fantastisch resultaat!! Daar mogen ze trots op zijn.

Verjaardagen in
december
11:Kardelen Jansma (1)
12: Ece Maria Jansma
(4)
17: Kasper Luhoff (2)
17: Liam de Wagt (2)
18: Mirthe de Jager (5)
21: Silke Hormann (3)
22: Julia Grabowska (5)
25: Julia Bijlsma (5)
27: Fenna Vos (4)

Kanjers in het zonnetje
De schoolfruitleveringen ontvangen we nu al weer drie weken.
De kinderen en wij zijn er blij mee.
We zijn ook erg blij met de grote deelname van vrijwillige
fruitsnijders. Niet alleen op de woensdag, maar ook op de
donderdag en vrijdag(indien nodig) komen ze helpen.
Onder coördinatie van “schoolfruitdirecteur” meester Hans
wordt het fruit vakkundig gesneden en daarna verdeeld onder
de kinderen. We bedanken Margé Hogendorp, Ida Stolk,
Marsja de Kort, Anouschka Halkers, Ayse Jansma, Katharina
Sterk, Greetje de Haas, Marijke Adema, Yvonne Hofstra,
Sumitra Boersma en Sabrina van der Werf voor hun hulp.

De fruitsnijders in actie

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.
Een sponsor die we graag willen noemen is
Hotel De Waag / Brasserie De Eerste Rang uit Makkum.
De eigenaren Lex en Jantina Moerke (ouders van school)
ondersteunen de school met diverse etenswaren en drinken,
die onder andere tijdens de sinterklaas- en kerstviering,
paasviering, avondvierdaagse en koningsspelen worden
gebruikt. Heel erg bedankt voor deze ondersteuning!

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

Ouderportaal via de app
De vorige poging om het ouderportaal via de app de laten
verlopen is helaas niet gelukt.
Stichting Palludara is nu echter met een andere aanbieder in
zee gegaan en vanaf 1 februari 2019 werken we met een
ouderportaal. Deze aanbieder is “social schools”.
In de komende twee maanden worden alle voorbereidingen
getroffen. In januari ontvangt u alle nodige informatie over
het downloaden van de app en hoe we er mee gaan werken.
Via internet kunt u er alvast informatie over opzoeken.
Bijlage: vervangingsbeleid
Naast deze nieuwsbrief sturen we u als bijlage ook ons
vervangingsbeleid. De MR heeft hiermee ingestemd.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 17 december
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

