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Agenda  

28-01: Hulpmomenten 

           Social Schools 

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:Keuze – 

          gesprekken gr. 8 

18 t/m 22-02: Voor –  

           jaarsvakantie 

25-02: Luizencontrole 

27-02: Luizencontrole 

05-03: Muziekfestival 

           CVO - Bogerman           

           en Palludara in  

           theater Sneek 

06-03: Studiedag  

           Leerlingen vrij 

10-03: Gezin-kerk- 

           schooldienst 

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

Trefwoord 

Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien 

Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de 

vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien. 

Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt 

over het water (Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 

13, 14 en 17). 

 

Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken 

Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en 

oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven. 

Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen 

(Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen 

(Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25). 

 

Studiedagen    Alle leerlingen vrij 

- Op donderdag 7 en vrijdag 8 februari hebben de 

leerkrachten studiedagen. Alle leerlingen zijn dan vrij! 

- Op woensdag 6 maart hebben alle leerkrachten van 

Stichting Palludara een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij!          

 

Voorjaarsvakantie  

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 18 t/m vrijdag 22 

februari. 

 

10 - minuten gesprekken / schoolkeuze gesprekken 

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari worden de 10 –

minuten- gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 gehouden.  

Alle ouders/ verzorgers worden bij deze gesprekken verwacht. 

U ontvangt op maandag 4 februari een indeling. 

 

De ouders van groep 8 krijgen volgende week informatie met 

een indeling over de schoolkeuzegesprekken. Deze worden 

gehouden op dinsdag 12 en woensdag 13 februari. 

 

 

 



 

 

 
 

Verjaardagen in 

februari 

 

  1 Joep Westerhoff    

    (1B)  

  3 Fimme Wassenaar    

    (4) 

  6 Sofie Geldhof (4) 

  9 Lavende de Jong (4) 

10 Martijn Pleket (6) 

13 Gyvencley de Jong  

    (1A) 

15 Jeffrey ten Dam (7) 

16 Rayella de Jong (6) 

16 Sem Kroles (3) 

17 Kian Rienstra (1B)  

17 Naomi Stork (7) 

21 Ella Heidinga (1B)  

28 Daniel Conradie (7) 

28 Manon Feenstra (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ouders van Waarde 

http://www.ouders.net 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Na de kerstvakantie is Faye Hansma begonnen in groep 5. 

Van harte welkom Faye!  

We wensen je een mooie tijd toe op onze school.  

Kanjers in het zonnetje  

Deze keer zetten we “de wasmoeders” in het zonnetje. Zij 

zorgen ervoor dat de handdoeken en schoonmaakdoekjes 

weer schoon gewassen en opgevouwen op school komen. We 

bedanken Jill Hom, Rebekka de Jager, Maaike Sloetjes, Ayse 

Jansma en Sytske Yntema voor hun hulp! 

  

Ouderportaal Social Schools 

We zien dat bij een groot aantal ouders de koppeling al gelukt 

is. Bij ongeveer 40% van de gezinnen is er nog geen 

koppeling. Wilt u deze z.s.m. maken? 

Voor vragen of opmerkingen kunt u bij Amarins Muizer (groep 

1 t/m 4) of Douwe Greidanus (groep 5 t/m 8) terecht.  

Op maandag 28 januari zijn er twee hulpmomenten gepland, 

voor ouders die graag extra uitleg over de installatie willen. 

Van 14.15-15.15 en van 19.00-20.00 uur.  

U bent van harte welkom in het lokaal van Amarins (1A/2A) 

of het lokaal van Douwe (groep 8).   

 

Folders en flyers 

Er liggen in de hal (hoofdingang) folders van: 

- Borre (groep 1 t/m 3) 

  

Bewegend leren 

                                                       
   

Deze keer als bewegend leren - tip:  “Dans Dirigent”. 

Doe de gordijnen dicht en de lichten uit. Pak een zaklamp en 

zet muziek op. Volg of dans de bewegingen van de lichtstraal 

die de ander met de zaklamp maakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 25 februari 

verwachten.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens het team van De Julianaschool, 

 

Klaas Jan Visser 

Schooldirecteur      


