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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

Trefwoord 

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). 

 

Week 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden  

Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of 

onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is.  

Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47). 

 

Nieuw goed doel 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten dat Actie 

Schoenmaatjes van Edukans gestopt is. We hebben voor een 

nieuw goed doel gekozen, namelijk het “Het Foppe Fonds”. 

 

“Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten 

of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of 

verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële 

omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te 

sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. 

Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor 

zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het 

allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!” 

 

Bovenstaande doelstelling past bij ons schoolmotto ”Samen in 

beweging” en we gaan dan ook graag de komende jaren de 

verbinding met dit fonds aan. Tijdens het 100-jarig jubileum 

in april 2020 zullen we de verbinding officieel gaan maken. 

 

EU Schoolfruit 

In week 46 (11 nov t/m 15 nov) starten de groente- en 

fruitleveringen. Op de dinsdag ontvangen we de leveringen. 

De kinderen krijgen in die week hun fruit op de woensdag, 

donderdag en vrijdag.  

 



Agenda  

30-10: Hoofdluis –  

           controle 5 t/m 8 

04-11: MR  

04 t/m 08-11: 

           Ouder - 

           Knutselweek 

           (Lampionnen) 

12 en 13-11:  

          10-minuten  

          Gesprekken 

15-11: Workshops  

           10.45: 1 t/m 4 

           12.45: 5 t/m 8 

22-11: Workshops  

           10.45: 1 t/m 4 

           12.45: 5 t/m 8 

25-11: Ouderraad  

29-11: Workshops  

           10.45: 1 t/m 4 

           12.45: 5 t/m 8 

05-12: Sinterklaasfeest 

18-12: Kerstviering met 

           met ouders om 

           17.00 uur in de  

           Hemkerk 

20-12 t/m 03-01: 

           Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school is open op woensdag 6 november 

Op donderdag 17 oktober hebben we u via de mail en Social 

Schools laten weten dat de school op woensdag 6 november 

open is. Het team heeft ervoor gekozen om niet mee te doen 

aan de landelijke stakingsdag. De zorg over het onderwijs is 

echter ook bij ons enorm hoog. Er is een groot tekort aan 

leerkrachten en het is voor ons "kunst en vliegwerk" om 

ziektevervangingen op te lossen. Dit is een grote belasting 

voor ons als team. Dit gaat waarschijnlijk ook bij ons 

betekenen dat we het niet altijd kunnen oplossen en we 

groepen dan geen les kunnen geven. De groepen zullen dan 

helaas thuis moeten blijven. We rekenen dan op uw begrip. 

 

Vooraankondiging Schoolreünie 04-04-2020 

Op zaterdag 4 april 2020 wordt de schoolreünie voor oud-

leerlingen en oud-medewerkers gehouden. 

Dan bestaat de school namelijk 100 jaar! 

Als u zelf op de Julianaschool heeft gezeten of gewerkt, dan 

kunt u zich hiervoor opgeven. Laat u het vooral ook aan 

anderen weten die hiervoor in aanmerking komen. 

Vanaf vrijdag 15 november tot 1 februari staat er een link 

open op onze website www.julianaschool-sneek.nl waarmee 

de opgaven gedaan kunnen worden. Zegt het voort! 

 

10 - minuten gesprekken 

Op dinsdag 12 november en woensdag 13 november zijn de 

10-minuten gesprekken voor groep 1 t/m 8.  

U wordt via Social Schools uitgenodigd voor de gesprekken. 

Dit begint met een vooraankondiging, waarin de 

inschrijfperiode wordt vermeld.  

Vervolgens ontvangt u dan een bericht van Social Schools dat 

u zich kan inschrijven. Dit bericht kan een e-mail of een 

melding op uw telefoon/tablet zijn (deze melding kunt u 

terugvinden rechtsboven in de menubalk bij het 

klokje/belletje).  

In het bericht zit een link waardoor u meteen uw kind(eren) 

kunt inschrijven. U kunt op Social Schools de afspraak weer 

terugvinden onder het kopje “Mijn kinderen”, maar u 

ontvangt ook een bevestigingsmail.  

Als u meerdere kinderen wilt inschrijven, wilt u er dan 

rekening mee houden dat u 10 minuten tussen de gesprekken 

vrij houdt, zodat u genoeg tijd heeft om bij het volgende 

gesprek te zijn?  

Vanaf donderdag 31 oktober om 18.00 uur gaat de 

inschrijving open en kunt u uw kind(eren) inschrijven.  

Op woensdag 6 november om 18.00 uur sluit de inschrijving.  

Kanjers in het zonnetje  

Deze keer staan de ouders van de ouderraad in het zonnetje. 

Ze helpen mee met het organiseren van diverse activiteiten 

en vieringen. Ze organiseren bijvoorbeeld de schoolreisjes en 

de avondvierdaagse. We bedanken Denise Jansen, Sabine 

Mozes, Rianne Kramer, Hanja Haveman, Anniek de Graaf -

Boswijk, Yonina Rooth, Ellen Krekt en Anne-Wil Dieterman -

Ringnalda voor hun inzet.   



 

 
 

Verjaardagen in 

november 

  4 Irina Dasanely (5) 

  5 Kaiden de Jong (4)  

  6 Koen van Klaveren 

    (4) 

  6 Kayden de Vries (3)  

  6 Nikki de Vries (3)  

  7 Sepp Haga (4) 

10 Toby Alting (8) 

11 Björn Halkers (2A) 

14 Faye Hansma (6) 

15 Guido Luhoff (8) 

15 Esmee Miltenburg   

    (4) 

17 Flowreen Rhma (5) 

23 Matthijs van  

     Klaveren (7) 

27 Levi Slob (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op tijd beginnen 

We merken dat een aantal kinderen ’s ochtends pas om 08.30 

(of iets later) komt of gebracht wordt.  

Wilt u er ook op letten dat de kinderen op tijd van huis gaan, 

zodat we om 08.30 uur kunnen starten? 

 

Stagiaires 

De volgende stagiaires zijn / komen op onze school: 

Vanuit de PABO van NHL Stenden: 

- Kars Romijn (3e jaars) in groep 6/7 op ma en di 

- Lemke Osinga (1e jaars) in groep 1/2A op di 

Vanuit het Friesland College (onderwijsassistent): 

- Melissa Lageveen (2e  jaars) in groep 6/7 op ma en di 

- Rosalie Meijer (2e jaars) in groep 3 op ma en di 

- Larissa Osinga (1e  jaars) in groep 3 op woe en do. 

Vanuit de Friese Poort: 

- Marlijn Potma (1e jaars) in groep 1/2B op ma en di 

- Tjitske Kraak (1e jaars) in groep 1/2B op woe en do 

- Melissa Hofstra (1e jaars) in groep 1/2A op woe en do 

- Rixt Oosterhaven (1e jaars) in groep 4 op ma en di 

Cios:  

- Ashley Fransen.  Op maandag en donderdag zal zij  

  gymlessen in groep 3 t/m 8 gaan begeleiden en geven. 

 

Bewegend leren 

                                                                        
Deze keer als bewegend leren - tip:  “Natuurschilderij” 

Maak een schilderij door 4 takken op de grond te leggen. 

Zoek nu samen spulletjes uit de natuur om het schilderij mee 

te vullen. Maak er een foto van en laat deze op school zien.  

Je kunt deze foto ook naar school mailen! Dan komt deze in 

de volgende nieuwsbrief. 

 

Folders en flyers 

In de hal bij de hoofdingang kunt u weer folders vinden.  

                                                                                                      

Kanjertraining 

Zoals u weet werken we op school met De Kanjertraining.  

Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  

In de komende periode komen de volgende onderwerpen aan 

bod in de groepen: 

Groep 1/2: “Max en het dorpje” 

De afspraken worden weer besproken en de kinderen gaan 

gevoelens raden. Ze leren daarmee hoe een ander zich voelt. 

Ze leren daarnaast elkaar aankijken en belangstelling tonen. 

Ze mogen zichzelf groot maken en ruimte durven innemen. 

Ze gaan met elkaar ingesprek en geven elkaar tips. 

Vertrouwensoefeningen komen ook aan bod. 



 
 

Ouders van Waarde 

http://www.ouders.net 

 

Groep 3: “Max en de vogel” 

Verschil en respect voor verschil, daar wordt over gesproken. 

- Trots staan en jezelf voorstellen 

- Zeg iets aardigs tegen iemand anders 

- Zeg iets aardigs over jezelf 

- Gevoelens 

- Belangstelling tonen  

- Elkaar vertrouwen 

Groep 4: “Max en de klas” 

We hebben de afspraken besproken: 

-We vertrouwen elkaar. Bijbehorende kleur pet is wit. De 

tijger. 

-We helpen elkaar. Bijbehorende pet is wit. De tijger. 

-Niemand speelt de baas. Bijbehorende pet is zwart. De 

pestvogel. 

-Niemand lacht uit. Bijbehorende pet is rood. De aap. 

-Niemand is zielig. Bijbehorende pet is geel. Het konijn. 

In de komende periode gaat het over gevoelens. Er wordt 

gesproken over hoe de kinderen zich voelen. Ze praten hier 

met elkaar over. 

Groep 5: “Max en de zwerver” 
De kanjerafspraken herhalen en jezelf presenteren. Welke 

petjes kun je op hebben en hoe zie jij jezelf? Aardige dingen 

over jezelf en een ander zeggen, gevoelens raden en 

uitbeelden. We leren dat je gevoelens kunt proberen te raden, 

maar je dat nooit zeker weet. Je kunt dus eenzaam zijn, 

zonder dat anderen dat weten. Met wie kun je dan praten? 

Ook maken we afspraken met elkaar in de klas. Deze 

afspraken komen vanuit de kinderen. De kinderen 

ondertekenen ook de afspraak die wordt vastgesteld. 

Groep 6/7: “Werkboek deel 2” 
“Zo voel ik mij”. De volgende vragen worden aan de kinderen 

gesteld en met hen besproken: 

Durf jij op een kanjermanier te vertellen wat jij vindt? Welke 

gevoelens heb jij? Waar word jij blij, bang, boos etc. van? 

Wat doe jij (als een echte kanjer) als een ander iets gemeens 

tegen je zegt?  

Groep 8: “Werkboek deel 3” 

Ze zijn bezig met het herhalen van de bestaande afspraken. 

Daarnaast doen ze veel spelvormen die te maken hebben met 

elkaar vertrouwen. Ze zijn ook weer begonnen met het 

pettenkwadrant. Hoe ervaren de kinderen elkaar in de klas? 

Hoe kun je elkaar helpen?  

Ook wordt er in de groep gewerkt met social media 

afspraken.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 25 november 

verwachten.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens het team van De Julianaschool, 

 

Klaas Jan Visser 

Schooldirecteur         

 



 

Activiteit wijkvereniging Zwette 

 
 

 

 

                     


