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

Trefwoord 

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) 
 
Week 15 en 16 (8 april t/m 19 april): Paasthema: Overwinnen 
Inhoud: Over de overwinning van het licht op het donker. 
Over de overwinning van de hoop op de angst en van het 
leven op de dood. 
Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes). 
 
Afsluiting Projectweken  Ouders van harte uitgenodigd! 

Op donderdagmiddag 4 april sluiten we de projectweken over 
“wees zuinig op de natuur” af.  
Deze feestelijke afsluiting start om 13.20 in de gymzaal of 
buiten.  
We gaan dan tevens de opbrengst van onze actie 
overhandigen aan een afvaardiging van het WNF. 
U bent van harte welkom bij deze afsluiting! 
 

Nieuwe leerlingen 

In de maand maart zijn Riemer Boersma en Angelina de Vries 
bij ons op school gekomen. Riemer zit in groep 1B en 
Angelina in groep 8.  
In de komende weken verwelkomen we Deon de Jong (groep 
1A), Flame Hiemstra (groep 1B), Tom Borggreve (groep 1B) 
en Tygo Bosma (groep 1A). 
Allemaal van harte welkom op de Julianaschool en we hopen 
dat jullie hier een hele fijne tijd mogen hebben! 
 
Paasviering 

Op donderdagmiddag 18 april vieren we Pasen met de 
kinderen. Er volgt nog een oproep voor ouderhulp.  



Agenda  

29-03: Derde keer  
           Workshops 
April:   Ontruimings- 
           oefening 
04-04: Afsluiting  
           Projectweken 
12-04: Koningsspelen 
16 en 17-04: Eindtoets  
           voor groep 8 
18-04: Paasviering met  
          de kinderen 
19-04 t/m 03-05:  
           Paas – en 
           meivakantie  
06-05: Hoofdluis- 
           controle 1 t/m 4  
08-05: Hoofdluis- 
           controle 5 t/m 8 
12-05: Moederdag 
13-05: MR- vergadering 
20 t/m 23-05: 
          Avondvierdaagse 
30 t/m 31-05:  
          Hemelvaart-   
          vakantie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanjers in het zonnetje  
- We hebben op woensdag 27 maart een prachtige 
“himmeldei”gehad. Dit was mede mogelijk dankzij de hulp 
van ouders en stagiaires, die vrijwillig waren gekomen om 
een groepje te begeleiden.  
- Tijdens de Open Dag op woensdag 13 maart hebben 
Dominika, Hanja, Rianne, Anne-Wil en Ingrid geholpen als 
gastvrouw.  
 
Allemaal heel erg bedankt voor jullie hulp! 
 
Stagiaires  

In de komende periode kunt u de volgende stagiaires bij ons 
op school treffen:  
- Lisa Walstra: 3e jaars student Pabo. Lisa loopt op maandag 
en dinsdag haar stage in groep 5/6.  
- Annika de Haan: 2e jaars Student Pabo. Annika loopt op 
dinsdag en woensdag haar stage in groep 7. 
- Marrit Gaastra: 1e jaars Onderwijs Assistent. Marrit loopt op 
donderdag en vrijdag haar stage in groep 5/6. 
- Emma Wolthuizen: 1e jaars Onderwijs Assistent. Emma 
loopt op donderdag en vrijdag haar stage in groep 1/2. 
- Fenna Engbers 1e jaars Onderwijs Assistent. Fenna loopt op 
donderdag en vrijdag haar stage in groep 3. 
- Isa Tigchelaar: 1e jaars Pedagogiek. Zij is op de donderdag 
aanwezig voor leerlingbegeleiding. 
- Jip Puper: 1e jaars Onderwijs Assistent met specialisatie 
muziek. Jip start na de meivakantie en is de gehele week 
aanwezig. Zijn basisgroep is groep 1/2 B. 
 
Bewegend leren 

          
 
Deze keer als bewegend leren - tip:  Nieuw leven 
Ga samen op zoek naar pasgeboren dieren en nieuwe 
bloemen / planten in de buurt. Wie kan de meeste vinden? 
 

Folders en Flyers 

In de hal liggen folders of flyers van: 
-Kidsweek 
-Borre Leesclub 
-WNF Rangerclub 
 
Min 12 

De kinderen krijgen weer een waardebon van Min 12.  
Deze kunnen worden ingeleverd van vrijdag 29 maart t/m 
zondag 7 april. Ook kinderen die geen suiker of gluten mogen 
vallen niet buiten de boot: zij kunnen rekenen op een lekker 
suiker- of glutenvrij ijsje. 



 

 
 

 

Verjaardagen in april 

 

  3: Deniz Elsinga (8)  
  4: Mila van  
      Eijkelenborg (3) 
  9: Roos de Jager (1A)  
19: Rixt Cnossen (4) 
21: Joud Alhadi (4) 
21: Daan de Graaf (3) 
21: Hugo Plantinga (1A)  
23: Jip Moerke (4) 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen plaats. We beginnen 
met een ontbijt in de klas. De kinderen moeten een bord, 
bestek en beker meenemen deze dag.  
De kleuters beginnen om 10.00 uur met spelletjes op het 
plein, in het speellokaal en in de gymzaal. De kinderen van 
groep 3 t/m 8 gaan sporten op locatie.  
U ontvangt binnenkort een brief met meer informatie en een 
verzoek om ouderhulp, onder andere voor het rijden. 
De groepen 1 t/m 4 zijn, net als anders, om 12.00 uur vrij en 
de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur. 
 

Naschools aanbod IKC JULIANA 

De werkgroep talentontwikkeling heeft weer een prachtig 
naschools aanbod in april. 
Voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar (gr. 1 t/m 3) dans en voor 
de kinderen vanaf 8 jaar (gr. 4 t/m 8) een knikkerbaan 
maken. Via Social Schools en de mail heeft u de bijlagen 
ontvangen en informatie over het opgeven. 
 

Kanjertraining in de verschillende groepen 

In de komende periode, tot de zomervakantie, komen de 
volgende onderwerpen aan bod in de groepen: 
Groep 1/2 A en 1/2 B:  
Max en het dorp: De kinderen leren elkaar kennen op: 
uiterlijkheden, wat een kind doet of heeft, leuke 
gebeurtenissen. Ze leren belangstelling tonen. Ze doen 
vertrouwensoefeningen met elkaar.  De kinderen gaan elkaar 
positief aanraken met oefeningen. 
Groep 3: 
Max en de vogel: De kinderen leren gedragstypen 
onderscheiden. Hoe houd je rekening met elkaar? Ze leren 
dat hun gedrag invloed heeft op een ander. Ze leren dat ze 
afstand kunnen nemen van vervelend gedrag. 
Ze geven elkaar tips over hoe iedereen mee kan doen. Ook 
leren ze hoe ze bij conflicten een oplossing kunnen bedenken 
die voor alle partijen goed is. 
Groep 4:  
Max en de klas: Ze leren hun best te doen om de witte pet op 
te zetten. Ben je stom en saai als je gewoon bent? Ze leren 
vragen te stellen over hoe een ander zich voelt. Ze voeren 
gesprekken over stelen en klikken. 
Groep 5/6: 
Werkboek deel 1: De kinderen leren kritiek geven en 
ontvangen. Ze leren dat niet zielig hoeven te zijn. Ze helpen 
elkaar met het geven van tips. Ze praten over vriendschap. 
Hoe gaan vrienden met elkaar om? 
Groep 7: 
Werkboek deel 2: Er wordt gesproken over het verschil tussen 
roddelen, overleggen, zeuren en praten. Pieker niet alleen, 
zoek iemand om mee te praten. Wie zijn jouw echte 
vrienden? Ze leren met uitdrukkingen een verhaal te vertellen 
zonder te spreken. 
Groep 8: 
Werkboek deel 3: De kinderen gaan verder met het 
pettenkwadrant. Verder werken we samen over de kansen en 
bedreigingen van Social Media. 



 

 

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

                                                                             
 

 

Kindervakantieweken van Humanitas 

Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest 
Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze 
kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale 
of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan. 
Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers 
bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen 
ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben. 
Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De 
kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, zingen 
en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol 
maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken! 
Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten. 
Aan de kampeerweek zijn wel kosten verbonden. Deze is 
vastgesteld op € 35,- (werkelijke kosten zijn € 250,-) als dit 
een bezwaar is kan de hoogte van uw bijdrage in overleg met 
de coördinator vastgesteld worden. 
KAMPWEKEN  2019: 
 
Leeftijd: 6/7 jarigen 
Kampweek: 21 juli t/m 26 juli  2019 (zondag t/m vrijdag)   
Plaats: Appelscha 
 
Leeftijd : 8/9 jarigen 
Kampweek: 28 juli  t/m 3 aug. 2019                               
Plaats: Appelscha 
 
Leeftijd: 10/11 jarigen  
Kampweek: 14  t/m 20 juli 2019  
Plaats: Appelscha 
   
Leeftijd: 11/12  jarigen  
Kampweek: 14 t/m 20 juli 2019  
Plaats: Bakkeveen  
 
Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek? 
Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel 
de coördinator: 0515 419623. 
 
 
Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 15 april 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur      
 


