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Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Trefwoord
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als
mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een
betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn
(Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazareth (Lucas 4).
Kerstvakantie
De kerstvakantie start op vrijdagmiddag 21 december om
12.00 uur en duurt t/m vrijdag 4 januari.
Kerstviering
U heeft op maandag 17 december een mail ontvangen met de
informatie over de kerstviering. We zien u en de kinderen
graag donderdag om 16.45 uur op het plein. De opening is
om 17.00 uur. Samen hopen we er een fijne viering van te
maken.

Afscheid van een leerling
Hamad Muhammad Saeed en zijn familie verhuizen naar het
AZC in Burgum. Hamad neemt voor de kerstvakantie afscheid
van groep 1/2B.
We wensen Hamad en zijn familie het beste toe!
Nieuwe leerlingen
In januari starten Lynn Kroles, Wende de Vries en Audrey
Post op de Julianaschool. Lynn en Audrey komen in groep 1A
en Wende in groep 1B. Van harte welkom Lynn, Audrey en
Wende. We wensen jullie een mooie tijd toe op onze school.

Agenda
20-12: Kerstviering
21-12: Alle groepen
12.00 uur vrij!
24-12 t/m 04-01:
Kerstvakantie
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
31-01: Oud Papier
01-02: Start van het
ouderportaal
Social Schools
07-02: Studiedag
Leerlingen vrij
08-02: Studiedag
Leerlingen vrij
11 en 12-02: Rapporten
en 10-min gespr.
11 t/m 14-02: Schoolkeuzegesprekken
gr. 8.
18 t/m 22-02: Voor –
jaarsvakantie

Kanjers in het zonnetje
Deze keer zetten we alle ouders in het zonnetje die hebben
geholpen bij de workshops in november.
Mede dankzij hen konden de kinderen mooie workshops
volgen. Workshop - ouders bedankt!
Nieuwe stagiaires
We hebben twee nieuwe stagiaires op school.
- Isa Tigchelaar is begonnen als stagiaire pedagogiek. Zij
begeleidt op donderdag individuele leerlingen (onder toezicht
van de interne begeleiders).
- Nuray Rahim is 3e jaars onderwijsassistent op de Friese
Poort. Zij loopt vanaf januari op ma/di/do stage in groep 1/2.
Code Rood
We zitten weer in de winterse periode. Dit kan af en toe
leiden tot gladheid met gevaarlijke situaties. Op school
hebben we strooizout en sneeuwschuivers staan om de
schoolpleinen en stoepen zo goed mogelijk begaanbaar te
houden.
Het MT van Stichting Palludara heeft besloten dat de we het
KNMI volgen bij het eventueel dicht houden van scholen.
Mocht er code rood worden afgegeven voor onze
schoolomgeving, dan blijft de school gesloten. We hopen
hiermee de veiligheid voor iedereen te waarborgen.
Ouderportaal Social Schools
De schoolbeheerders van Social Schools hebben ondertussen
een voorlichting gehad en de rest van het team volgt in de
eerste week na de vakantie.
Daarna worden de ouders gekoppeld en krijgt u ook de nodige
informatie om met de app aan de slag te gaan. Mocht u de
app al willen downloaden, het betreft Social Schools 3.0.
Als u al meer informatie wilt, dan kunt u kijken op
https://www.youtube.com/watch?v=QWLNb7u52bM
U krijgt nog data te horen waarop u desgewenst extra uitleg
op school kunt krijgen.
Zie tevens de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Folders en flyers
Er liggen in de hal (hoofdingang) flyers van:
- Het kerstcircus Sander & Friends. Deze geven recht op
€1,00 korting.
- Voorstellingen in theater Sneek. Deze geven recht op €2,00
korting per voorstelling.
- Flyers van Winter Wonderland Disco in zwembad Het Rak.
- Jonger Oranje Voetbal Talentendag (www.jongeroranje.nl)
(Vrijdag 28 december 2018 in Sportstad Heerenveen)
- Kerstwandeling PKN Sneek

Verjaardagen in
januari
1 Zain Alhadi (5)
2 Ben van der Galien
(5)
2 Arlon Hoekstra (6)
4 Shirina Sinnema (7)
4 Thijs Stolk (7)
4 Niek de Zoete (8)
6 Puck Moerke (3)
7 Joy de Boer (7)
7 Quinten Schoppen
(6)
10 Amber Sloetjes (3)
13 Zoë van Dijk (7)
13 Jolene Sikkens (1B)
17 Lara de Vries (4)
28 Bjorn Hormann (4)
29 Moana Banse (5)
30 Meike de Haas (8)

Kanjertraining in de verschillende groepen
In de komende periode komen de volgende onderwerpen aan
bod in de groepen:
Groep 1/2 A en 1/2 B:
Max en het dorp: De kinderen gaan praten in de Kanjerkring
en leren gesprekstechnieken. Ze leren hoe ze met elkaar in
gesprek kunnen gaan en elkaar tips kunnen geven.
Groep 3:
Max en de vogel: De kinderen leren zichzelf te presenteren en
om trots te staan. Ze zeggen aardige dingen over zichzelf en
een ander. Er wordt gesproken over er “verzorgd” uitzien.
Ze leren dat je mag zijn wie je bent, als het ook prettig is
voor een ander kind.
Groep 4:
Max en de klas: Er wordt aandacht besteed aan verschillende
soorten conflicten, de manier van reageren hierop en het
omgaan hiermee. Dit uitspelen en koppelen aan de petten.
Groep 5/6:
Werkboek deel 1: De kinderen leren om vragen te stellen en
antwoord te geven. Ze leren gesprekstechnieken. Ze leren
sociale situaties in te schatten: is dit een goed moment om
iets te vragen of belangstelling te tonen? Ze oefenen met
conflictbeheersing.
Groep 7:
Werkboek deel 2: Jezelf zijn; zo ben ik nu eenmaal: Mag je
altijd jezelf zijn? Mag je altijd je mening geven?
Groep 8:
Werkboek deel 3: De kinderen gaan verder met het
pettenkwadrant. Verder leren ze gedrag te bespreken zonder
dat er verwijt naar elkaar toe is.
Bewegend leren

Deze keer als bewegend leren - tip: “buurtwandeling”
Maak samen een wandeling door de buurt en zoek dingen die
veranderd zijn ten opzichte van de zomer. Hoeveel kun je er
vinden?
Nijntje Beweegdiploma voor groep 1 en 2
In januari 2019 start het beweegprogramma “Nijntje
Beweegt” op onze school voor groep 1 en 2. De lessen
worden gegeven door Sanne de Jonge van
gymnastiekvereniging ATC Sneek. Zij is gediplomeerd
turntrainster en heeft ervaring in het geven van het Nijntje
beweegdiploma. Kijk voor meer informatie op deze website:
http://www.beweegdiploma.nl/voor-ouders.
De grootste motorische ontwikkelingen vindt in de eerste
levensjaren plaats. Met gevarieerde oefeningen en spelletjes
leren peuters en kleuters de basis van bewegen.
Het beweegprogramma bestaat uit maximaal 20 goed
onderbouwde beweeglessen en wordt uitsluitend gegeven
door een KNGU gediplomeerde trainer. Na het volgen van het
beweegprogramma krijgen de kinderen als beloning het
Nijntje Beweegdiploma.

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

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 21 januari
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

HET TEAM VAN DE JULIANASCHOOL WENST U EN
JULLIE
PLEZIERIGE KERSTDAGEN
…. EEN GOEDE JAARWISSELING
….. EN EEN GEWELDIG 2019!

