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Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Trefwoord
-Week 17 t/m 19 (23 april t/m 10 mei): Weglopen
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je
verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
-Week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei): Doen
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over
daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
-Week 22 en 23 (27 mei t/m 7 juni): Aanwakkeren
Inhoud: Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over
bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
(Paas - en) Meivakantie
De meivakantie begint aanstaande vrijdag 19 april en duurt
t/m vrijdag 3 mei.
We wensen u en de kinderen fijne dagen samen toe.
Nieuwe leerling
Na de meivakantie start Steyn Visch in groep 7.
Van harte welkom op de Julianaschool Steyn! We hopen dat
je hier een hele fijne tijd mag hebben!
Paasviering
Op donderdagmiddag 18 april vieren we Pasen met de
kinderen. ’s Ochtends wordt het paasverhaal in de eigen
groepen verteld. Aan het begin van de middag is er een
gezamenlijke paasviering in de gymzaal.
Daarna gaan we in heterogene groepen (alle leeftijden door
elkaar) paaswerkjes knutselen. Alle kinderen zijn op de
normale tijd vrij, waarna ze Paas- en Meivakantie hebben.
Ontruimingsoefening
Op donderdagochtend 11 april hebben we een
ontruimingsoefening gehouden. Deze verliep erg vlot en
zonder problemen.

Agenda
18-04: Paasviering met
de kinderen
19-04 t/m 03-05:
Paas – en
meivakantie
06-05: Hoofdluiscontrole 1 t/m 4
08-05: Hoofdluiscontrole 5 t/m 8
12-05: Moederdag
13-05: MR- vergadering
20 t/m 23-05:
Avondvierdaagse
30 t/m 31-05:
Hemelvaartvakantie
03-06: Start cito toetsen
10-06: Pinkstervakantie

Laatste week schoolfruit
De week tot Pasen is de laatste week dat we dit schooljaar EU
Schoolfruit ontvangen.
Na de zomervakantie zullen we het opnieuw gaan aanvragen
voor volgend schooljaar.
We bedanken hierbij nogmaals de ouders, die mee hebben
geholpen met snijden, voor hun geweldige inzet.
Wilt u na de meivakantie zelf de kinderen weer dagelijks hun
fruit meegeven?

Kanjers in het zonnetje
De Koningsspelen op vrijdag 12 april waren een enorm
succes!
Dit kwam mede dankzij de inzet van veel ouders, door middel
van hulp bij de spelen en het helpen bij het vervoer.
Er zijn teveel vrijwilligers om hen allemaal bij naam te
noemen. Daarom hierbij, mede namens de kinderen, allemaal
heel hartelijk bedankt voor jullie hulp!
Gift voor het schoolplein
Er zijn verschillende planten en struiken geplant langs het
hek. We hopen hiermee een groen en kleurrijk schoolplein te
krijgen.
De volgende stap is het inrichten van het moestuintje. We zijn
erg blij met een gift van € 250,00 die we hiervoor ontvangen
hebben van Rotary Club Sneek. We bedanken hen hier dan
ook heel hartelijk voor!
De schommel is momenteel buiten gebruik, omdat de
bovenligger beschadigd is door een vallende tak, bij het
snoeien door de gemeente SWF (in de voorjaarsvakantie).
In overleg met de gemeente SWF wordt een nieuwe
schommel besteld.
Bewegend leren

Deze keer als bewegend leren - tip: “Dieren van stoepkrijt”
De kinderen tekenen met stoepkrijt verschillende dieren
verspreid over de stoep. De ouder roept de naam van een
dier en het kind rent er zo snel mogelijk naartoe.
Folders en Flyers
In de hal liggen folders of flyers van:
-Kidsweek
-Borre Leesclub

Betaling schoolreis en schoolkamp (ouderraad)
Ter herinnering: denkt u om de betaling van het schoolreisje
en het schoolkamp?
U heeft hier in maart een brief over ontvangen.
- Groep 1 en 2: € 12,50
- Groep 3 t/m 6: € 30,- Groep 7 en 8: € 50,-

Verjaardagen in mei
5: Hidde van Woesik
(5)
20: Elske Vos (7)
31: Jeroen Feenstra (8)
31: Julien van der Werf
(2A)

Indien u meerdere kinderen op school heeft, wilt u dan zelf de
bedragen optellen?
Het totaalbedrag voor het schoolreisje/kamp 2019 ontvangen
wij graag z.s.m. 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.
Voor ouders die financieel niet in staat zijn het
schoolreisje/kamp te voldoen, is ondersteuning mogelijk van
Stichting Leergeld.
Kijk voor meer informatie op: www.leergeld.nl
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 27 mei
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

Fijne Paasdagen toegewenst!!

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

