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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.  
We hopen dat u genoten heeft van een fijne zomervakantie. 
Samen gaan we er een prachtig schooljaar van maken voor 
de kinderen. We gaan dit jaar onder andere ons 100-jarig 
jubileum vieren in april 2020.  
 
Trefwoord 
9 t/m 20 september: Beloven  
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.  
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham 
en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15).  
 
23 september t/m 11 oktober: Plaatsmaken  
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of 
aan de kant zetten. Op de beste plek komen.  
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak  
(Genesis 16 t/m 21). 
 
Verkeersveiligheid op de Bloemstraat  
Veiligheid voor de kinderen staat voorop op onze school! 
Wij hebben, net als verschillende ouders, geconstateerd dat 
de verkeerssituatie vóór school vaak onveilige situaties geeft. 
Met name als het ’s ochtends nog donker is, is het onveilig 
voor de lopende en fietsende kinderen en voor de kinderen 
die uitstappen. Het zicht en de ruimte wordt namelijk beperkt 
door parkerende auto’s.  
We zijn daarom, in overleg met de MR, een gesprek 
aangegaan met de Gemeente SWF.  
Zij hebben met ons meegedacht en samen zijn we tot een 
plan gekomen. Dit plan gaat in de komende maanden 
uitgevoerd worden. 
Na de realisatie wordt er met paaltjes duidelijk aangegeven 
waar u niet mag parkeren, is het duidelijk waar de kinderen 
oversteken en krijgen we een tút en derút – strook. 
Misschien zult u het lastig vinden om uw auto iets verder dan 
normaal te parkeren, maar we hopen dat u begrijpt dat het 
voor de veiligheid van de kind(eren) is. 
Als het plan gerealiseerd is krijgt u nadere uitleg over de 
uitvoering.  



Agenda  
02-09: Ouderraad 
09-09: Deze week  
           Ontruimings- 
           Oefening 
09-09: MR vergadering 
11-09: Start Jantje  
           Beton Actie 
13-09: Schoolfotograaf 
23-09: Informatieavond 
24-09: Informatieavond 
25-09: Informatieavond 
25-09: Start Kinder – 
           Postzegelsactie 
02-10: Start Kinderboe-  
           Kenweek 
11-10: Afsluiting kinder  
          - boekenweek 
21 t/m 25-10:  
           Herfstvakantie 
28-10: Hoofdluis – 
           controle onderb. 
30-10: Hoofdluis –  
           controle bovenb. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tút en derút 
Zoals u hierboven kunt lezen krijgen we binnekort een tút en 
derút – strook. Dit wordt aangegeven met verkeersborden. 
De kinderen uit groep 8 hebben allemaal een ontwerp 
gemaakt en hier zijn er twee uitgekozen. De winnaars zijn 
Naomi Stork en Nova Haga. Hieronder ziet u de resultaten. 
 

   
 
        Naomi                                          Nova 
 
Telefoonboom en Spoedberichten 
Omdat we nu met Social Schools werken hebben we niet 
persé de telefoonboom nog nodig.  
Als we u een spoedbericht sturen krijgt u ten allen tijde een 
melding van dat bericht. (bv. bij het extra vrij moeten geven, 
als er geen vervanging van een leerkracht is)  
Om dit bericht niet te missen is het verstandig om het geluid 
bij meldingen op uw telefoon in te schakelen. 
 
Nieuwe leerlingen 
In de nieuwsbrief van juni hebben we al verschillende namen 
genoemd van leerlingen die in juli of augustus zijn gestart. 
Hier zijn in juli nog nieuwe aanmeldingen bijgekomen.  
Charise, Kaiden en Jazzebel de Jong zijn overgekomen vanuit 
een andere basisschool, net als Charissa Nijenhuis. 
Charise zit in groep 7, Kaiden in groep 4, Jazzebel in groep 3 
en Charissa in groep 2B.  
We wensen hen plezierige jaren toe op de Julianaschool.  
 
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/  

Kanjers in het zonnetje  
Deze keer staan de oud-papier vrijwilligers in het zonnetje.  
Deze groep ouders (vaders) van de Juliana- en 
Wilhelminaschool helpen eens per 2 à 3 maanden mee bij het 
ophalen van het oud-papier.  
Met deze opbrengst kunnen we veel betekenen voor de 
kinderen, in de vorm van vieringen, uitjes en materialen.  
We bedanken Wybe Cnossen, Marco van der Meulen, Alex de 
Jong, Alex van Woesik, Rik Geertsma, Michel Miltenburg, 
Aan Willem Bonnema, Klaas IJntema, Pieter Wassenaar en 
Marijn Smit voor hun grote inzet.  



 
 
Verjaardagen in 
september 
  3 Giovanni Ferreira Da  
     Silva (2A) 
  4 Elena de Jong (7) 
  6 Philine Hordijk (3) 
  8 Julian Troost (2B) 
  8 Esmée van   
     Voorthuisen (4) 
11 Pepijn Boonstra (4) 
12 Naomi de Jong (8) 
12 Lisa de Ruiter (8) 
16 Julia van der Vijgh  
    (7) 
18 Romynke Brouwer  
    (8) 
23 Thijs Nentjes (4) 
25 Danique Visser (3) 
26 Ewoud Boonstra (2A) 
26 Merijn Dieterman (3) 
26 Eva van der Vijgh  
     (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboortenieuws 
In de zomervakantie is onze onderwijsassistent Laura 
Kromkamp bevallen van een dochter. Haar naam is Dewi 
Brandes. We feliciteren Laura, Tjeerd en Rico van harte met 
de geboorte van hun dochter en zusje. 
         
Formulier met leerlinggegevens 
U heeft deze week een formulier gekregen waarmee we de 
leerlinggegevens up-to-date willen houden. 
Wilt u deze ingevuld weer inleveren op school? 
 
Gebruik beeldmateriaal 
Vanaf 2018 hebben wij u via een toestemmings-formulier 
toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal 
van uw kind(eren) in/op verschillende media. Leerlingen die 
na die tijd bij ons op school zijn gekomen hebben het 
toestemmingsformulier ingevuld dat binnen het 
aanmeldingsformulier zit. U heeft kunnen aangeven of 
beeldmateriaal van uw kind in de schoolgids/folder, op de 
website, Social Schools, nieuwsbrief of Social Media mocht 
worden geplaatst.  
Graag wijzen wij u aan het begin van dit schooljaar op de 
mogelijkheid dat u te allen tijde deze toestemming mag 
wijzigen, intrekken of uitbreiden. U kunt hiervoor Klaas Jan 
Visser benaderen.    
 
Bewegend leren 
 

                                                           
                      
Deze keer als bewegend leren - tip:  “Lotto in het park” 
Teken thuis op een kaart dingen die je denkt te zien in het 
park. Ga er naartoe. Kunnen jullie alles vinden? Wie heeft de 
lottokaart als eerste vol? 
 
Ouderhulpformulier 
Binnenkort ontvangt u het ouderhulpformulier.  
U kunt hierop aangeven bij welke taken u dit schooljaar kunt 
helpen. In het belang van de kinderen zou het fijn zijn dat alle 
gezinnen bij minimaal één activiteit actief betrokken zijn.  
 
Informatieavonden 
Op maandag 23 t/m woensdag 25 september zijn de 
informatievonden. De voorlichtingen van de verschillende 
groepen worden over deze avonden verdeeld, waarbij er twee 
groepen op een avond ingedeeld staan. 
Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging met de 
indeling en een opgavenbriefje.  
 
 
 



 

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

 

Gymrooster 
Maandag:  
08.30 – 09.15 uur: Julianaschool groep 5    
10.30 – 11.15 uur: Julianaschool groep 3 
11.15 – 12.00 uur: Julianaschool groep 4 
12.30 – 13.15 uur: Julianaschool groep 6/7 
13.15 – 14.00 uur: Julianaschool groep 8 
 
Donderdag: 
09.30 – 10.15 uur: Julianaschool groep 8 
10.30 – 11.15 uur: Julianaschool groep 4 
11.15 - 12.00 uur: Julianaschool groep 3 
12.30 – 13.15 uur: Julianaschool groep 6/7 
13.15 – 14.00 uur: Julianaschool groep 5 
 
Jantje Beton Actie 
Vanaf woensdag 11 t/m woensdag 25 september gaan de 
groepen 5 en 6 meedoen aan de Jantje Beton Actie. Ze gaan 
hiervoor loten verkopen en de helft van de opbrengst komt 
ten goede aan ons schoolplein. We hopen dat u ons hierbij 
wilt helpen, door loten te kopen.  
 
Folders en flyers 
In de hal bij de hoofdingang kunt u weer diverse tijdschriften 
en folders vinden, waaronder de mogelijkheden voor een 
typecursus.  
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 23 september 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur                                       


