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Nieuwsbrief

Schooljaar 2019-2020

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar.
We hebben gisteren kunnen genieten van een prachtige
kerstviering. Bedankt voor uw aanwezigheid.
Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst!
Trefwoord
Week 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Gelukwensen
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid
van geluk en een gelukkige wereld.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast Jezus
(Matteüs 20, 20-23); De bruiloft (Lucas 14, 15-22) Genezing
van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17); De bloemen in
het veld (Matteüs 6, 25-34).

Schoolreünie 04-04-2020
Op zaterdag 4 april 2020 wordt de schoolreünie voor oudleerlingen 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.

Agenda
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
13-01: MR
14-01: Schoonmaakavond
15 t/m 31-01:
Cito-toetsen in
groep 3 t/m 8
03 en 04-02:
Studiedagen;
alle kinderen vrij!
10 en 11-02:
10-minuten
gesprekken en
rapporten
12 en 13-02:
Schoolkeuze gesprekken gr. 8
17 t/m 21-02:
Voorjaarsvakantie

Studiedagen op 3 en 4 februari: alle leerlingen vrij!
Zoals bekend via onze jaarplanning zijn er twee studiedagen
voor de leerkrachten op maandag 3 en dinsdag 4 februari.
Alle leerlingen zijn dan vrij!
Oproep tot staking
Zoals u in de media kunt volgen is er een oproep vanuit de
onderwijsbond voor een tweedaagse staking. Dit zou dan
moeten plaatsvinden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.
Stichting Palludara en wij als schoolteams van de Juliana- en
de Wilhelminaschool hebben, gezien de huidige
ontwikkelingen, hierover nog geen standpunt ingenomen.
Zodra dit bekend is laten we u dat weten.

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan alle ouders die de school helpen versieren en
opruimen in het zonnetje.
Zowel tijdens de Sinterklaas-weken als in de weken voor
Kerst is de school steeds prachtig versierd. Een groep ouders,
gecoördineerd vanuit de ouderraad, houdt zich hiermee bezig.
We zijn hier heel erg blij mee en bedanken hen hier heel
hartelijk voor.
Nieuwe leerlingen en afscheid van een leerling
In december is Meike Bonnema gestart in groep 1A.
Na de kerstvakantie starten er nog drie leerlingen op school:
Julia de Jong en Imre de Jager beginnen beide in groep 1B en
Anna Roggeveld komt in groep 5.
We wensen hen alle vier plezierige jaren toe op onze school.
Faye Hansma heeft vorige week afscheid genomen van groep
6/7. Zij is verhuisd naar Harlingen. We wensen haar daar ook
een goede tijd toe.
Bewegend leren
Deze keer als bewegend leren - tip: “Kerstbomen tellen”
Maak samen een wandeling door de buurt en tel alle
kerstbomen, die jullie buiten of bij iemand thuis zien staan.

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

Code Rood
We zitten weer in de winterse periode. Dit kan af en toe
leiden tot gladheid met gevaarlijke situaties. Op school
hebben we strooizout en sneeuwschuivers staan om de
schoolpleinen en stoepen zo goed mogelijk begaanbaar te
houden.
Het MT van Stichting Palludara heeft besloten dat de we het
KNMI volgen bij het eventueel dicht houden van scholen.
Mocht er code rood worden afgegeven voor onze
schoolomgeving, dan blijft de school gesloten. We hopen
hiermee de veiligheid voor iedereen te waarborgen.

Verjaardagen in
januari
1: Zain Alhadi (6)
2: Ben van der Galien
(6)
2: Arlon Hoekstra (7)
4: Shirina Sinnema (8)
4: Thijs Stolk (8)
6: Riemer Boersma
(1B)
6: Puck Moerke (4)
7: Joy de Boer (8)
7: Quinten Schoppen
(7)
8: Lynn Kroles (1A)
10: Amber Sloetjes (4)
13: Zoë van Dijk (8)
13: Jolene Sikkens (2B)
17: Lara de Vries (5)
20: Charise de Jong (7)
23: Audrey Post (1A)
28: Bjorn Hormann (5)
29: Moana Banse (6)

Herinnering ouderbijdrage
In oktober heeft u de brief voor de vrijwillige 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.
Folders en flyers
In de hal bij de hoofdingang kunt u weer folders en flyers
vinden. Onder andere een flyer voor korting bij Kerstcircus
Sander en Friends
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 27 januari
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

HET TEAM VAN DE JULIANASCHOOL WENST U EN
JULLIE
PLEZIERIGE KERSTDAGEN
…. EEN GOEDE JAARWISSELING
….. EN EEN GEWELDIG 2020

