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Nieuwsbrief

Schooljaar 2019-2020

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar.
Trefwoord
Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het
feest van het terugvinden. Bijbel: Het verloren muntje, het
zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15).
Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden
Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen
binnen een samenleving. Kinderen hier en kinderen daar.
Jong en oud. Arm en rijk. Bijbel: Twee wilde mannen
(Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9,
1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30).
Studiedag woensdag 4 maart: alle leerlingen vrij!
Zoals bekend via onze jaarplanning, is er een studiedag voor
alle leerkrachten van Stichting Palludara op woensdag 4
maart. Alle leerlingen zijn dan vrij!

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 15 maart staat er een link open op onze website
www.julianaschool-sneek.nl, waarmee de opgaven gedaan
kunnen worden.

Agenda
04-03:
Palludara Studiedag:
Alle leerlingen vrij!
10, 17 en 24-03:
Workshops
11-03: Open Dag
23-03: MR
04-04: Schoolreünie
06 t/m 24-04:
Jubileumweken
23-04:
Julianaschoolfestival
27-04 t/m 08-05:
Meivakantie

Open Dag op woensdag 11 maart
Op woensdag 11 maart hebben we een Open Dag op alle
scholen van Stichting Palludara en dus ook op de
Julianaschool. Op deze dag kunnen “toekomstige” ouders met
hun kinderen komen kijken. Ook andere belangstellenden zijn
van harte welkom.
Ook u bent welkom om eens in de lessen te komen kijken.
We hebben een schema gemaakt voor deze dag met
kijklessen.
Schuift u ook een half uur aan bij uw kind?
Groep 1/2 A en 1/2 B
08.30 – 09.00 uur
Groep 3
09.00 - 09.30 uur
Groep 5
09.30 – 10.00 uur
Groep 4
10.30 – 11.00 uur
Groep 6/7
11.00 - 11.30 uur
Groep 8
11.30 – 12.00 uur

Kanjers in het zonnetje
Deze maand staan juf Theodora Zijlstra en juf Geertje
Koopmans in het zonnetje. Zij komen als oud-leerkrachten
vrijwillig nog op school om mee te helpen.
Geertje komt wekelijks helpen in de onderbouw en Theodora
helpt bij het afnemen van toetsen.
Theodora en Geertje reuze bedankt voor deze extra hulp!
Bewegend leren

Deze keer: “Beweegdobbelstenen”:
Schrijf op een papier de cijfers 1 t/m 6 onder elkaar en schrijf
achter elk getal een bewegingsopdracht, bv. 1= 10 x
springen, 2= 5 x ronddraaien, etc.
Gooi om de beurt met de dobbelsteen en voer de
bijbehorende opdracht uit. Veel plezier!

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

Stagiaires
In de volgende groepen zijn nieuwe stagiaires:
- In groep 1/2B is op maandag en dinsdag Marijn
Seekles aanwezig. Hij is 1e jaars stagiaire
onderwijsassistent.
- In groep 3 is op dinsdag en vrijdag Monique Kluiwstra
aanwezig. Zij is eerste jaars onderwijsassistent.
Monique is op maandagochtend kort in groep 1/2A
aanwezig.
- In groep 5 is op dinsdag Lemke Osinga aanwezig. Zij is
een eerste jaars student aan de Pabo.

Verjaardagen in
maart
1 Boaz Rienstra (5)
6 Jelte Stolk (3)
9 Lois de Jong (7)
10 Jayden Leemker (7)
10 Femke van Woesik
(3)
11 Emiel Sinnema (4)
11 Pascal Sinnema (3)
12 Sara Slob (2A)
13 Jayden Langius (1B)
15 Kyra Mann (3)
18 Marin Steegstra (6)
28 Jeffrey Stork (5)
31 Klaas Efe Jansma (8)

Gezonde school – Gezonde traktaties
Als “gezonde school” willen we graag ook gezonde traktaties
stimuleren. Twee ouders, Marieke Polman en Ida Stolk, willen
hier graag in meedenken.
Iedere maand komen zij met een tip voor een gezonde
traktatie. Deze maand is dat een “banaantraktatie”.
“Van een (kleine) banaan kan je een ontzettend leuke en
gezonde traktatie maken. Je kan hem (wiebel)oogjes geven.
Met een mutsje, feesthoedje, rokje of een stropdas mag hij
mee in de klas. Met een sip gezicht of juist een heel vrolijk
gezicht. De jarige weet vast zelf wel hoe hij of zij hem aan wil
kleden! En zeg nou zelf? Van zo’n grote schaal met
bananenvriendjes word je toch heel erg blij?”

Folders en flyers
In de hal bij de hoofdingang kunt u weer folders en flyers
vinden.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 23 maart
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

