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Nieuwsbrief

Schooljaar 2019-2020

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.
Trefwoord
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).
Week 42 t/m 45 (14 oktober t/m 8 november): Volhouden
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven.
Volhouden vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea
(Genesis 25 t/m 33).
Herfstvakantie
De herfstvakantie duurt van maandag 21 t/m vrijdag 25
oktober.
Actie schoenmaatjes is gestopt
We zijn gewend om in de herfstperiode mee te doen aan Actie
Schoenmaatjes. Edukans is echter gestopt met deze actie,
wat we erg jammer vinden.
Op dit moment beraden we ons erover of we, naast Jantje
Beton en Kinderpostzegels nog een ander goed doel gaan
oppakken. En zo ja, welke? We houden u op de hoogte.
Verkeersveiligheid op de Bloemstraat
Sinds vorige week hebben we de tút en derút – strook in
gebruik en zijn de parkeermogelijkheden aangepast.
We merken dat dit erg goed wordt opgepakt door de ouders.
De kinderen kunnen nu veel beter en veiliger de school
bereiken. Bedankt voor uw begrip en hulp.
Via de link hieronder kunt het artikel van Groot Sneek lezen
over de opening.
https://www.grootsneek.nl/nieuws/algemeen/2019/09/19/juli
anaschool-opent-tut-en-derut-strook/

Agenda
25-09: Start Kinder –
Postzegelsactie
02-10: Start Kinderboekenweek
11-10: Afsluiting kinder
- boekenweek
21 t/m 25-10:
Herfstvakantie
28-10: Hoofdluis –
controle onderb.
30-10: Hoofdluis –
controle bovenb.
04 t/m 08-11:
Ouder Knutselweek
(Lampionnen)
12 en 13-11:
10-minuten
gesprekken

Binnen brengen in groep 3
Vanaf dinsdag 1 oktober worden de kinderen van groep 3 ’s
ochtends niet meer binnen gebracht door de ouders.
De kinderen mogen dan naar het plein gaan en om 08.30 op
de voor hen bekende plek gaan staan.
Nieuwe leerlingen
In de komende weken starten er drie nieuwe leerlingen.
In groep 1A komt Luca Boersma en in groep 1B komen Sam
Boodts en Jasmijn Dijkstra. Van harte welkom!
We wensen hen plezierige jaren toe op de Julianaschool.
Extra ondersteuning in de groepen
Eens in de twee weken op de donderdag komt juf Japke
Postma bij ons op school. Zij is extra ingeroosterd om een
dagdeel de groep over te kunnen nemen.
Hierdoor ontstaat er ruimte voor de leerkracht om bv. even
buiten de groep te werken met kinderen, kindgesprekken of
zorggesprekken te voeren, of om een collegiale consultatie te
doen.
Op de momenten dat Japke niet ingepland staat is ze naast
juf Meta aanwezig in groep 6/7. De kosten van deze inzet
worden betaald uit de extra werkdrukmiddelen die door het
ministerie van onderwijs beschikbaar is gesteld.
Het team heeft voor deze optie tot besteding gekozen.
Vakleerkracht muziek
Aansluitend op het item wat hierboven wordt genoemd, heeft
het team ook besloten om werkdrukmiddelen in te zetten voor
een vakleerkracht muziek.
Vanuit Akte 2 wordt dit schooljaar juf Jeanette Valkema extra
ingezet op school. Naast de AMV lessen in groep 4 gaat ze
ook twee-wekelijks muziekles in de andere groepen geven.
Deze lessen starten na de herfstvakantie.
Stagiaires
De volgende stagiaires zijn / komen op onze school:
Vanuit de PABO van NHL Stenden:
- Kars Romijn (3e jaars) in groep 6/7 op maandag en dinsdag
- Lemke Osinga (1e jaars) in groep 1/2 op dinsdag
Vanuit het Friesland College (onderwijsassistent):
- Melissa Lageveen (2e jaars) in groep 6/7 op ma en dinsdag
- Rosalie Meijer (2e jaars) in groep 3 op maandag en dinsdag
- Larissa Osinga (1e jaars) in groep 3 vanaf november op woe
en do.
Cios:
- Ashley Fransen. Op maandag en donderdag zal zij
gymlessen in groep 3 t/m 8 gaan begeleiden en geven.
Herhaling bericht: 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 altijd 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.

Verjaardagen in
september
1: Kylaine Alting (5)
1: Kaylie de Jong (4)
1: Gwen de Vries (3)
2: Youri Feenstra (8)
6: Lena van
Eijkelenborg (6)
10: Florijan Kroon (8)
10: Indy de Vries (4)
15: Nova Haga (8)
15: Liam Nijholt (4)
18: Ilona de Vries (8)
19: Thijs van Hellemond
(3)
19: Justin de Jong (8)
21: Jimte Wassenaar
(6)
22: Famke Bonnema
(3)
23: Zoë Hollander (1A)
24: Nando van der
Heide (7)
26: Chelsea Bakker (3)
28: Wubbe Feenstra (3)
28: Freya van Klaveren
(6)
31: Sil van der Heide
(2B)

EU Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is opnieuw één van de basisscholen
die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma.
In week 46 (11 nov t/m 15 nov) starten de groente- en
fruitleveringen. De leveringen lopen t/m week 16 (13 t/m 17
april).
Wekelijks zullen we drie stuks fruit ontvangen, waarbij we
weer graag gebruik maken van de ouderhulp. De ouders die
zich hiervoor hebben opgegeven krijgen nog meer informatie.
U krijgt binnenkort nog te horen op welke dagen de kinderen
het schoolfruit krijgen. Wekelijks melden we dan wat voor
fruit dat is, zodat u hier rekening mee kunt houden.

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staat Marlies de Vries in het zonnetje.
Zij heeft er namelijk voor gezorgd dat het dekzeil voor de
nieuwe zandbak is voorzien van een rits.
Bedankt voor de snelle actie Marlies!

Ontruimingsoefening
Op donderdag 12 september hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Deze verliep erg goed.
De kinderen waren binnen twee minuten op de verschillende
verzamelplaatsen.
Bewegend leren

Deze keer als bewegend leren - tip: “Natuurmemory”
Ga samen naar een bos of park. Je ouder mag niet kijken
terwijl jij daar iets pakt. Laat het daarna zien.
Kan je ouder iets vinden wat daar (bijna) precies op lijkt?
Draai daarna de rollen om.

Folders en flyers
In de hal bij de hoofdingang kunt u weer diverse tijdschriften
en folders vinden.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 28 oktober
verwachten.
Ouders van Waarde
http://www.ouders.net

Met een vriendelijke groet,
Namens het team van De Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

