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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

Trefwoord 

Week 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven  

Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in 

mensen, geloven in God, geloven in vrede.  

Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2). 

 

 

 

         
  

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. 

Tot 1 februari staat er een link open op onze website 

www.julianaschool-sneek.nl, waarmee de opgaven gedaan 

kunnen worden.  

 

Kerstvakantie  

De kerstvakantie duurt van vrijdag 20 december  t/m 

vrijdag 3 januari.   

(Donderdag 19 december is dus de laatste schooldag voor de 

vakantie!) 

 

 

 



Agenda  

29-11: Workshops  

           10.45: 1 t/m 4 

           12.45: 5 t/m 8 

05-12: Sinterklaasfeest 

18-12: Kerstviering met 

           ouders om 

           17.00 uur in de  

           Hemkerk 

20-12 t/m 03-01: 

           Kerstvakantie 

06-01: Luizencontrole  

           voor gr. 1 t/m 4 

08-01: Luizencontrole  

           voor gr. 5 t/m 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde verlof 

Onze onderwijsassistent voor de leerlingbegeleiding, Laura 

Kromkamp, is afgelopen maandag weer gestart.  

Haar bevallingsverlof is weer afgelopen. Welkom terug! 

We bedanken Miranda Semplonius voor de goede vervanging 

in de afgelopen maanden.  

 

Sinterklaasfeest 5 december 

Sinterklaas hoopt op 5 december de Julianaschool weer te 

bezoeken.   

Het is de bedoeling dat alle kinderen ’s morgens om 8.20 uur 

op school zijn.  

Dan gaat ook de bel en worden de kinderen van groep 3 t/m 

8 opgehaald door de leerkrachten.   

Ze kunnen dan de surprises binnen brengen en verzamelen in 

de lokalen. Vervolgens gaan ze samen met de leerkrachten 

naar buiten.  

We hopen Sinterklaas en de pieten te ontvangen op de 

Bloemstraat voor de hoofdingang.   

Bij dit ontvangst bent u ook van harte uitgenodigd!  

 

De kinderen hebben gewoon tot 14.00 uur les. Ze hoeven 

deze dag geen eten en drinken voor de ochtendpauze mee te 

nemen. (wel een lunch voor tussen de middag!) 

 

                             
 

Kerstviering op woensdag 18 december  

We gaan dit schooljaar weer samen Kerst vieren in de kerk. 

Deze keer wordt het gevierd in de Hemkerk (Smidsstraat 8). 

Een mooie locatie, waarbij we wel van u vragen om op de 

fiets te komen, vanwege een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

 

De Hemkerk heeft een afspraak met “De Stolp” dat er niet op 

Het Stolp – parkeerterrein geparkeerd mag worden.  

 

Reserveert u alvast de datum en de tijd?: 

De viering start om 17.00 uur! De deuren zijn open vanaf 

16.40 uur. 

 

Binnenkort krijgt u meer inhoudelijke informatie van de 

kerstcommissie.  

Kanjers in het zonnetje  

Deze keer staat Arie Troost (vader van Julian) in het zonnetje. 

Arie heeft bestrating aangebracht bij het toekomstige 

moestuintje. De kinderen kunnen daar dan op staan bij het 

verstekken van de planten. Bedankt voor je hulp Arie! 

 

Nieuwe leerling 

In november is Luuk Ouderkerken gestart in groep 1B.  

We wensen Luuk plezierige jaren toe op onze school. 



 

 
 

Verjaardagen in 

december 

11: Kardelen Jansma  

      (3)  

12: Ece Maria Jansma 

     (5)                       

12: Charissa Nijenhuis  

      (2B) 

17: Kasper Luhoff (3) 

17: Liam de Wagt (3)  

18: Mirthe de Jager (6) 

21: Silke Hormann (4) 

22: Julia Grabowska (6)  

25: Julia Bijlsma (6) 

27: Fenna Vos (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinnering ouderbijdrage 

In oktober heeft u de brief voor de ouderbijdrage ontvangen.   

Misschien is het u ontschoten om het over te maken.  

Daarom willen u nogmaals verzoeken om dit bedrag zo 

spoedig mogelijk over te maken.  

Hieronder kunt u een kleine passage uit de brief terugvinden. 

De minimale ouderbijdrage is €17,50 per leerling. Het hogere 

tarief, waar u voor kunt kiezen, is €25,00.  

Daarvan kunnen we nog meer activiteiten bekostigen. Wij zijn 

blij met uw (financiële) steun! 

Voor het schooljaar 2019-2020 verzoeken wij u de 

ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer 

NL89 ABNA 0643912991 t.n.v. Ouderraad Julianaschool.  

Dit onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de 

groep waarin ze zitten. 

 

Leerlingenpanel 

De mening van de kinderen vinden wij belangrijk. We hebben 

er daarom voor gekozen dat ik, als schooldirecteur, een paar 

keer per schooljaar in gesprek ga met een groepje kinderen 

uit de bovenbouw. (groepsvertegenwoordigers) 

We noemen dit groepje kinderen het “leerlingenpanel”.  

We spreken dan over verschillende zaken die op dit moment 

spelen op school, of passen bij onze schoolontwikkeling. Ook 

kunnen deze kinderen vragen of opmerkingen uit de groep 

naar voren brengen. 

Er zitten in totaal 8 kinderen in het leerlingenpanel. Zij zijn 

gekozen door hun kinderen uit hun groep. 

Dit schooljaar zijn dat:   

Groep 5: Ece Maria Jansma en Joud Alhadi 

Groep 6: Julia Bijlsma en Daan Hom 

Groep 7: Loïs de Jong en Jayden Leemker 

Groep 8: Nova Haga en Youri Feenstra 

Het eerste leerlingenpanel vindt plaats op maandag 9 

december.  

Het verslag hiervan wordt besproken met de leerkrachten. 

Vervolgens krijgt u het ook te lezen via Social Schools. 

                                                                                                   

Bewegend leren 

 

 
                                                                                         
Deze keer als bewegend leren - tip:   

“Darten met dennenappels” 

Teken op de grond 5 cirkels om elkaar heen, van groot naar 

klein. Dat doe je bijvoorbeeld door kringen van takjes neer te 

leggen. Elke cirkel heeft een andere waarde. De binnenste 

kring is 10 punten waard en de buitenste 2 punten. 

Teken een startlijn op 5 meter van de cirkels. 

Alle spelers mogen om de beurt 3 dennenappels in de cirkels 

gooien. Wie scoort de meeste punten? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ouders van Waarde 

http://www.ouders.net 

 

Folders en flyers 

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

Onder andere het tijdschrift “Heit en Mem”.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 16 december 

verwachten.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens het team van de Julianaschool, 

 

Klaas Jan Visser 

Schooldirecteur         

 

 

 

 

 

                     


