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

Trefwoord 

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). 
 
Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Oplossen 
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies 
en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid. 
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige 
vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak 
vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matt.14) 
 
Studiedag 6 maart:    Alle leerlingen vrij 

Op woensdag 6 maart hebben alle leerkrachten van Stichting 
Palludara een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij! 
 
Open Dag op woensdag 13 maart 
Op woensdag 13 maart hebben we een Open Dag op alle 
scholen van Stichting Palludara en dus ook op de 
Julianaschool. Op deze dag kunnen “toekomstige” ouders met 
hun kinderen komen kijken. Ook andere belangstellenden zijn 
van harte welkom. 
Ook u bent welkom om eens in de lessen te komen kijken.  
We hebben een schema gemaakt voor deze dag met 
kijklessen. 
Schuift u ook een half uur aan bij uw kind? 
Groep 1/2 A en 1/2 B 08.30 – 09.00 uur 
Groep 3                     09.00 -  09.30 uur 
Groep 5/6                     09.30 – 10.00 uur 
Groep 4                     10.30 – 11.00 uur 
Groep 7                     11.00 -  11.30 uur 
Groep 8                     11.30 – 12.00 uur 
 
 



 
Agenda  

05-03: Muziekfestival 
           CVO - Bogerman           
           en Palludara in  
           theater Sneek 
06-03: Studiedag  

           Leerlingen vrij 

10-03: Gezin-kerk- 
           Schooldienst 
           Inloop om 10.30  
           Dienst: 11.00 u. 
11-03: Start van de  
           Projectweken 
           over “Zuinig op  
           de natuur” 
13-03: Open Dag 
15-03, 22-03, 29-03: 
           Workshops  
25-03: Ouderraad 
04-04: Afsluiting  
           Projectweken 
12-04: Koningsspelen 
16 en 17-04: Eindtoets 
18-04: Paasviering 
19-04 t/m 03-05:  
           Paas – en 
           meivakantie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 maart 

Zoals u misschien wel via de media heeft meegekregen, 
hebben enkele vakbonden opgeroepen tot een landelijke 
staking in het onderwijs op vrijdag 15 maart. De knelpunten 
op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk zijn 
namelijk nog steeds actueel. Hier zijn op dit moment echter 
wel onderhandelingen over gaande. Het bestuur van Palludara 
is daarom van mening dat deze actie derhalve op dit moment 
te vroeg komt. Palludara ondersteunt de staking dan ook niet. 
Medewerkers hebben echter het recht tot staking en zij 
kunnen daar persoonlijk voor kiezen.  
 
De medewerkers van de Julianaschool geven aan dat ze de 

zorgen van de stakers delen en dat ze ook vinden dat er 

zaken moeten veranderen. Aansluitend bij de mening van het 

bestuur vinden ze dit echter geen goed moment om zelf te 

gaan staken. De conclusie op dit moment is dus dat alle 

groepen les zullen krijgen op vrijdag 15 maart.  

 

Privacy op Social Schools 

We zijn blij met Social Schools en krijgen ook positieve 
reacties. Een groot voordeel is dat de privacy van de kinderen 
gewaarborgd blijft, omdat foto's binnen de eigen groep 
blijven. Wilt u daarom geen foto's (waar andere kinderen op 
staan) kopiëren en vervolgens op bv. Facebook gebruiken? 
Hiermee kunnen wij deze privacy namelijk niet meer 
waarborgen. U kunt dit ook lezen in het schoolbeleid, wat we 
u eerder al gemaild hebben. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.  

Kanjers in het zonnetje  
Deze keer zetten we de ouders die in de voorjaarsvakantie 
hebben geholpen met muur- en raamschilderingen in het 
zonnetje. We bedanken Alies Koree (met haar collega Corine), 
Anouschka Halkers, Denise Jansen en Anne - Wil Dieterman 
voor hun inzet! 
                                    

        



 
 

 
 

Verjaardagen in 

maart 

  1: Boaz Rienstra (4) 
  6: Roos Niemeijer (8) 
  6: Jelte Stolk (2B)  
  9: Lois de Jong (6) 
10: Jayden Leemker (6)  
10: Femke van Woesik  
      (3) 
11: Emiel Sinnema (3) 
11: Pascal Sinnema (3) 
12: Sara Slob (1A)  
13 Jayden Langius (1B) 
15: Kyra Mann (2B)  
18: Marin Steegstra (5) 
22: Jetse Overdijk (8) 
28: Jeffrey Stork (4) 
31: Klaas Efe Jansma  
      (7) 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bewegend leren 

                                                                            
   
Deze keer als bewegend leren - tip:  Kleuren Speuren 
Roep een kleur. De ander raakt daarna zo snel mogelijk iets 
van de kleur aan. Wie is het snelst? 
 
Hulp voor oud – papier 

De opbrengst van het oud-papier is erg belangrijk voor De 
Juliana- en Wilhelminaschool. We gebruiken de opbrengst 
voor het bieden van aanvullende activiteiten voor de  
kinderen. In de afgelopen maand hebben we er bijvoorbeeld 
de EHBO boeken voor de groep 8 leerlingen van betaald. 
Ook wordt het gebruikt voor de aanschaf van spel- en 
speelmaterialen en de inrichting van het schoolplein.  
We zijn daarom erg blij met de ouders (vaders) die ons 
meehelpen met het ophalen van het oud papier.  
Zij doen dit eens in de twee maanden op de eerste donderdag 
van de maand. Het is geen zwaar werk. Er zijn vier 
vrijwilligers per keer nodig, die de containers naar de 
vrachtwagen rollen. 
Het groepje ouders is echter klein en we zijn daarom ook op 
zoek naar extra vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers, hoe 
minder vaak ze ingepland hoeven te worden.  
Ook wordt het eventuele onderling ruilen daardoor een stuk 
eenvoudiger.  
Vandaar deze oproep: Wie helpt ook mee?  Zo kunnen we er 
samen voor zorgen dat we de kinderen meer uitdaging en 
plezier kunnen bieden.  
Voor meer informatie en opgave kunt u bij Klaas Jan Visser 
terecht. klaasjanvisser@palludara.nl  
 
Talentontwikkeling IKC JULIANA 

Onderstaand bericht heeft u ook via Social Schools gekregen: 

Vol trots bieden we, als IKC JULIANA, het eerste naschoolse 
aanbod aan. Maandelijks wordt er een aanbod gedaan voor de 
talentontwikkeling van de kinderen van Kinderwoud en de 
Julianaschool.  
Deze keer is dat "theatersport", iets wat veel kinderen zal 
aanspreken. Geef uw kind (eren) snel op, want er is sprake 
van een groepsmaximum.  
 
Op de poster, die als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt 
meegestuurd, staat hoe u uw kind kunt opgeven.  
Deze poster komt ook op verschillende plekken in de school te 
hangen. 
 

 



 

 
 

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

Muziekfestival van leerlingen basis- en voortgezet 

onderwijs  

Op dinsdag 5 maart vindt het concert ‘Onze school is magisch’ 
plaats in Theater Sneek. Er doen in totaal 300 leerlingen mee 
van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in 
en rondom Sneek. De reden voor dit bijzondere concert is dat 
stichtingen CVO Zuid-West Fryslân en Palludara samen gaan 
optrekken in een strategische alliantie. Mede met dit concert 
wordt daadwerkelijk inhoud gegeven aan deze nieuwe 
samenwerking. De leerlingen vormen met elkaar een groot 
orkest en koor. In verschillende samenstellingen zullen zij 
klassiekers en nieuwe nummers spelen.  
Kaarten zijn aan de kassa, telefonisch of online te koop bij 
Theater Sneek.  
Er vinden twee concerten plaats op 5 maart, ‘s middags om 
16:00 en ‘s avonds om 19:30. 
Dit is de start van een hechte samenwerking tussen het 
basisonderwijs van Palludara en het middelbaar onderwijs van 
CVO Zuid-West Fryslân. De samenwerking biedt kansen voor 
verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs.  
 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 25 maart 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur      
 

 

 

   

      
 

 

 

 

 


