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

Trefwoord 

-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). 
Week 24 t/m 26 (11 t/m 28 juni): Onderscheiden 
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met 
verscheidenheid en jezelf blijven.  
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël). 
 

Hemelvaartvakantie en Pinkstervakantie 

De hemelvaartvakantie is op donderdag 30 en vrijdag 31 mei. 
De pinkstervakantie is op maandag 10 juni. 
 
Studiedagen op maandag 24 en dinsdag 25 juni 

Op maandag 24 en dinsdag 25 juni zijn alle kinderen vrij, 
i.v.m. studiedagen over de rapporten en de 
groepsoverzichten.  
 
Belangrijke data 

In de agenda van Social Schools kunt u alle belangrijke data 
terugvinden voor de school en specifieke groepen.  
(pictogram rechts onderin de app) 
 
Zwangerschapsverlof 

Onze onderwijsassistent Laura Kromkamp (leerling -
begeleiding) gaat per 17 juni met zwangerschapsverlof.  
Zij wordt tot de zomervakantie vervangen door Charlotte van 
den Elst. De vervanger voor na de zomervakantie is nog niet 
bekend. Dit laten we u zo spoedig mogelijk weten. 
We wensen Laura een goed verlof toe.  
 
Nieuwe leerlingen 

Vanaf maandag 27 mei zitten Wolf en Jet Polman bij ons op 
school. Zij zijn verhuisd vanuit Bussum naar Sneek. 
Wolf zit in groep 3 en Jet in groep 1A.  
We wensen hen plezierige jaren toe op de Julianaschool.  



Agenda  

30 t/m 31-05:  
          Hemelvaart -   
           vakantie  
03 t/m 14-06:  
           Cito - toetsen  
10-06: Pinkstervakantie 
17-06: MR- vergadering 
19 t/m 21-06:  
          Schoolkamp  
24 en 25 -06: 
         Studiedagen;  
         alle kinderen vrij! 
27-06: Schoolreisjes 
27-06: Schoonmaak- 
           Avond 
01 en 02-07: Rapporten 
          en 10 – minuten  
          gesprekken 
08-07: Afscheidsavond 
           groep 8 
10-07: Doorschuiven 
           van de groepen 
11-07: Laatste  
           schooldag en  
           afsluiting tot  
           12.00 uur. 
12-07 t/m 23-08:  
           Zomervakantie 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepsformatie schooljaar 2019 - 2020 

We zijn blij dat we in het komende schooljaar weer met 7 
groepen mogen werken.  
Met instemming van de MR is de volgende groepsverdeling 
2019-2020 vastgesteld: 
 
Groep 1/2A:  
Amarins Muizer: ma t/m vrij 
Groep 1/2B: 
Sia de Goede : ma en di   
Aly Klijnstra: woe t/m vrij 
Groep 3:  
Marian de Wolff: ma t/m woe 
Tineke Ybema: do en vrij  
Groep 4:  
Margriet Jaasma: ma t/m vrij 
Groep 5:  
Jellie Huitema: ma 
Mieke Marra: di t/m vrij  
Groep 6/7: 
Meta Kramer ma, di, do en vrij 
Jellie Huitema: woe  
Groep 8:  
Douwe Greidanus: ma t/m vrij  
 
Toelichting: 
- Zoals u kunt zien gaat Meta Kramer mee met de 
combinatiegroep. Hier is voor gekozen om de opgezette 
organisatie te kunnen continueren.  
- Op dit moment worden Sia de Goede en Marian de Wolff nog 
vervangen vanwege (ziekte) verlof.  
Mochten zij na de zomervakantie nog niet voor de groep 
kunnen staan, dan ontvangen de betreffende ouders z.s.m. 
informatie over de vervangers. 
- Alle leerkrachten met groepsverantwoordelijkheid hebben af 
en toe een registratiedag. Zij worden dan vervangen in de 
groep.  
Sia de Goede doet de vervangingen in de beide groepen 1/2. 
Tineke Ybema doet de vervangingen in groep 3 en groep 4. 
Jellie Huitema doet de vervangingen in groep 5, 6/7 en 8. 
 
 

Kanjers in het zonnetje  
Wat hebben we een prachtige avondvierdaagse gehad!!  
De kinderen hebben genoten. Dit is vooral te danken aan een 
goede organisatie en de geweldige inzet van vele vrijwilligers. 
Ook vanuit onze school is geweldige hulp geboden, in de vorm 
van verkeersregelaars, catering, meelopen, het registreren 
van de kinderen, het uitdelen van de medailles, etc. 
Alle ouders die hebben meegeholpen, heel hartelijk bedankt! 
Met een speciaal bedankje voor de beide ouderraden en 
meester Hans.     
 



 

 
 

Verjaardagen in juni 

  7: Shenna de Jong (5) 
  8: Marijn van der Bij  
      (3) 
  8: Lisanne Stolk (5)  
  9: Lara de Graaf (7) 
  9: Steyn Visch (7) 
11: Liam Wiersma (2A)  
15: Oreylly de Jong (8)  
17: Charlée Banse (1B)  
17: Eva Dieterman (3)  
18: Isis Haga (6) 
18: Boaz Kroon (3) 
19: Jill van der Kruk    
     (1B) 
21: Eric ten Dam (4) 
21: Sem Hom (2A)  
23: Wolf Polman (3) 
26: Jet Polman (1A) 
28: Maro Manderalo (7) 
 

   
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nieuwe schommel 

We hebben een nieuwe schommel gekregen op het 
schoolplein, wat u misschien al opgevallen was. 
We zijn de gemeente SWF dankbaar voor de manier waarop 
ze ons hiermee geholpen hebben.  
 
Oproep voor hoofdluisouders  
Voor het komende schooljaar is de werkgroep voor de 
hoofdluiscontrole nog op zoek naar ouders die willen helpen. 
De controle zal dan alleen nog op de maandag na een 
vakantie plaatsvinden en incidenteel bij constatering van 
hoofdluis.  
Johanna Overdijk (moeder van Jetse en Jurre) draagt na 
jarenlange coördinatie het stokje over aan aan Marije van 
Spellen (moeder van Guido).  
We bedanken Johanna voor haar grote inzet en zijn blij dat 
Marije deze rol wil overnemen. 
Marije is nog op zoek naar ouders die mee kunnen helpen 
voor de controles.  
Wilt u meehelpen? Dan kunt u dat persoonlijk aan haar of ons 
doorgeven of mailen naar js@palludara.nl  
 
Onze school is gezond 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met 
het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school 
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht 
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal 
bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties 
en minder schooluitval. 
Onze school heeft speciale aandacht voor de 
themacertificaten Welbevinden  en Sport en Bewegen.  
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 
landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) 
Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 
 

Leerlingenvervoer 

Regelmatig worden er leerlingen vervoerd in auto’s.  
Zou u op onderstaande checklist willen letten, als u leerlingen 
in uw auto vervoert? 
Checklist autovervoer 
0  De bestuurder heeft een inzittendenverzekering. 
0      De gordel moet om. Geen gordels aanwezig, geen  

     kinderen vervoeren. Het aantal gordels bepaalt het  
     aantal kinderen. 

0  Kinderen van 12 jaar en ouder mogen op de voorstoel  
          plaatsnemen. Dit geldt ook voor kinderen die 1,50     
          meter of groter zijn.  
0 Voor zowel de voorstoel als de achterbank geldt dat    
          kinderen kleiner dan 135 cm een stoel-verhoger   
          nodig hebben. 
0  Ouders krijgen, indien nodig, een routebeschrijving. 
0  De kinderen stappen uit aan de kant van het trottoir. 



 

 

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

Bewegend leren 

 

                                     
         
Deze keer als bewegend leren - tip:  “Afstanden schatten” 
Schat in hoeveel looppassen het is van bijvoorbeeld huis tot 
school of van school naar het park. Kijk samen of het klopt! 
 
Afsluiting AMV groep 4  

De afsluiting van de AMV – lessen (algemene muzikale 
vorming) voor groep 4 wordt gehouden op woensdag 19 juni 
in Theater Sneek van 19.00 – 19.45 uur. De betreffende 
ouders krijgen nog een uitnodiging. 
 
Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 24 juni 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur      
 

    
 

                

 


