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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  

Voor u ligt de tiende en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

We wensen u alvast een prachtige zomervakantie toe. 

 

Trefwoord 

Week 27 en 28 (1 t/m 12 juli): Reizen 

Inhoud: Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over op 

pad gaan met een missie.  

Bijbel: Naar Damascus (Hand. 9); Op weg met een missie (Hand. 

15); Naar Athene (Hand. 17); Naar Efeze (Hand. 19). 
 

Zomervakantie en laatste schooldag  

De zomervakantie begint op vrijdag 12 juli en duurt t/m 

vrijdag 23 augustus.  

De laatste schooldag wordt gevierd op donderdag 11 juli, 

waarop de kinderen om 12.00 uur vrij zijn.  

We verwachten de kinderen weer op maandag 26 augustus. 

 

Viering laatste schooldag 

De viering van de laatste schooldag vindt plaats op donderdag 

11 juli. Tot 11.00 zullen er op verschillende locaties 

activiteiten voor de kinderen zijn. 

Vanaf 11.10 uur zijn alle ouders welkom om het feest mee te 

vieren op het schoolplein, met onder andere verschillende 

acts van de kinderen.  

Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en is het vakantie. 

 

Kalender en jaarplanning 2019-2020 

U bent gewend om een papieren versie van de jaarkalender te 

ontvangen.  

In overleg met de ouderraad hebben we ervoor gekozen om 

deze niet meer standaard mee te geven. Alle data komen 

namelijk up-to-date in de agenda van Social Schools.  

U krijgt wel binnenkort allemaal een pdf versie van de 

kalender via de mail en u kunt er zelf voor kiezen om deze uit 

te printen.  

De jaarkalender komt ook op onze website te staan. 

Is het zelf uitprinten een probleem voor u, dan kunt u dit bij 

ons aangeven. Dan printen wij het voor u uit. 



Agenda  

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 

26-08: Eerste schooldag 

26-08: Hoofdluis- 

           controle 

26-08: Start Gouden               

           Kanjerweken 

13-09: Schoolfotograaf 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In de komende weken en bij de start van het nieuwe 

schooljaar heten we verschillende leerlingen welkom:  

Brecht Krikke (groep 1B), Evi Groeneveld (groep 1A),   

Jane Witteveen (groep 1A), Manon Sloetjes (groep 1A),  

Evelyn Sturms, (groep 1B), Jaxon Vrolijk (groep 1A) en 

Mila Stork (groep 1B). 

We wensen hen plezierige jaren toe op de Julianaschool.  

 

Afscheid van leerlingen 

Vanwege een verhuizing start Johann Zijlstra uit groep 4 

volgend schooljaar op een nieuwe school.  

We wensen hem daar veel plezier toe.  

 

Afscheid groep 8 

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de 

leerlingen uit groep 8. In de komende weken zijn ze nog druk 

bezig met de afscheidsmusical, maar daarna is het toch echt 

zo ver dat ze de basisschool gaan verlaten voor het 

Voortgezet Onderwijs.  

De afscheidsavond vindt plaats op maandag 8 juli, waarna de 

kinderen alleen nog verwacht worden op de laatste schooldag, 

waarop we ze uitzwaaien. 

We wensen Ronan Bootsma, Deniz Elsinga, Jeroen Feenstra, 

Loes van der Galiën, Sem Haagsma, Meike de Haas, Yoran 

Hoekstra, Danique Horst, Oreylly de Jong, Rick–Marijn de 

Jonge, Andries Zijlstra, Marc van der Meer, Shamsa 

Muhammed Ali, Roos Niemeijer, Jetse Overdijk, Roos Pouw , 

Angelina de Vries en Niek de Zoete veel plezier op hun nieuwe 

school en hopen dat ze regelmatig nog eens langs komen.  

 

Vervanging voor Laura Kromkamp 

Onze onderwijsassistent voor de leerlingbegeleiding, Laura 

Kromkamp, is naar verwachting tot half november met 

zwangerschaps- / bevallingsverlof. 

Zij wordt in het nieuwe schooljaar vervangen door Miranda 

Semplonius. Volgende week draait Miranda alvast een dag 

mee, zodat ze de kinderen al kan ontmoeten.  

 

Schoolgids en schooljaarplan 2019 - 2020 

De nieuwe schoolgids en ons schooljaarplan (school-

ontwikkeling) zijn te vinden op onze website. U kunt hiervoor 

ook de onderstaande link gebruiken.  

https://julianaschool-sneek.nl/onze-school/  

 

Lokaalverdeling 2019 - 2020 

De lokalen worden volgend schooljaar als volgt verdeeld: 

De groepen 1/2A, 1/2B, 3, 4 en 8 blijven in de lokalen, waarin 

deze groepen dit schooljaar ook zaten. 

Groep 5 komt in het lokaal waar dit schooljaar groep 5/6 zat.  

Groep 6/7 komt in het huidige lokaal van groep 7. 

We vinden het namelijk belangrijk om de combinatiegroep 6/7 

in het volgende schooljaar naar een nieuw lokaal te laten 

gaan. Dan is het voor hen ook weer een nieuwe start.  

De gemeenschappelijke ruimte ernaast kan ook vanuit het 

nieuwe lokaal eenvoudig bereikt worden voor het splitsen van 

de groep of het werken in groepjes.  



 
 

Verjaardagen in juli  

  7: Nikki Post (2B)  

11: Marc van der Meer  

     (8) 

23: Aleon Elonda (1A)  

23: Femke van  

      Voorthuisen (6) 

24: Liset Nentjes (1A)  

25: Suze Schotanus (3) 

26: Len de Boer (5) 

 

   

Verjaardagen in 

augustus 

  6: Finn Nijholt (1B)  

  9: Thomas Kroon (4) 

10: Yoran Hoekstra (8) 

11: Anne Marrit  

      Leffertstra (7) 

15: Ronan Boonstra (8) 

27: Daan Hom (5) 

28: Jurre Overdijk (6) 

29: Jaeda Horst (2A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Marian en juf Sia 

We zijn blij dat Marian de Wolf en Sia de Goede na de 

zomervakantie weer kunnen starten op de Julianaschool.  

In de afgelopen weken zijn ze op verschillende momenten 

alweer aanwezig geweest in de groepen. 

Na de zomervakantie is het de bedoeling dat ze weer voor de 

groep komen te staan. Sia op de maandag en dinsdag in 

groep 1/2B en Marian op maandag, dinsdag en woensdag in 

groep 3. In de eerste weken zal, naast Marian, ook Janette 

Nolles op de maandag en dinsdag nog aanwezig zijn in groep 

3.  

Fijn dat na een periode vol emotie en zorg ons team weer 

compleet is. We blijven goed op elkaar passen.  

 

Doorschuiven van de groepen 

Op woensdag 10 juli tussen 11.00 en 11.30 uur schuiven we 

de groepen door. Dit houdt in dat de kinderen al even 

kennismaken met hun nieuwe leerkrachten en de nieuwe 

lokalen. 

 

MR – verkiezingen      Bericht vanuit de MR 

Zoals u weet is er een vacature voor de oudergeleding MR van 

de Julianaschool.  

Hier hebben zich meerdere kandidaten voor opgegeven. 

Vandaar dat de MR een verkiezing gaat uitzetten.  

Op korte termijn ontvangt u een brief van de MR, waarin de 

kandidaten aan u worden voorgesteld en waarin aan u wordt 

gevraagd uw voorkeur-kandidaat naar de MR te mailen via 

jsmr@palludara.nl  

Kanjers in het zonnetje  

Deze keer staan de ouders in het zonnetje die meehelepen 

met het realiseren van het moestuintje op het schoolplein. 

We willen deze ouders (alvast) in het zonnetje zetten. 

Ate Johan Feenstra is druk bezig met het klaar maken van de 

grond. Rouke de Jager heeft een verpottafel gemaakt, welke 

binnenkort wordt geschilderd door Jacob Hollander.  

Bedankt voor jullie inzet! 

 

 

         
 

 

 

 



 

 

 
 

Ouders van Waarde 

http://www.ouders.net 

 

Bewegend leren 

 

                                    
Deze keer als bewegend leren - tip:  “Schat zoeken” 

Neem een doosje mee naar een grote zandbak of het strand. 

Zoek daar iets moois, zoals een steen of schelp en doe dit in 

het doosje. Verstop om de beurt voor elkaar de schat in het 

zand. Zijn jullie goede schatzoekers? 

 

Folders en flyers 

In de hal bij de hoofdingang kunt u weer de tijdschriften van 

“Heit en Mem” vinden. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 26 augustus 

verwachten.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens het team van De Julianaschool, 

 

Klaas Jan Visser 

Schooldirecteur      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

        

                               

 


