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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

Trefwoord 

Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Zorgen  

Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. 

Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving.  

Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); De centurio 

(Lucas 7, 1-10); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-

37); Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); De kromme vrouw 

(Lucas 13, 10-17); De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43).  

  

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).   

 

Stakingsdagen op 30 en 31 januari: alle leerlingen vrij! 

Via Social Schools bent u er vorige week al van op de hoogte 

gebracht dat er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari geen 

lessen worden gegeven.  

 

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!  

 

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 17 t/m vrijdag 

21 februari.   

 

Na schooltijd spelen op het schoolplein 

Sommige kinderen blijven na schooltijd nog even op het 

schoolplein om te spelen.  

Omdat het schoolplein ook gebruikt wordt voor de BSO van 

Kinderwoud is met de BSO afgesproken dat de kinderen van 

school uiterlijk tot 14.30 uur mogen blijven spelen op het 

plein. We hebben de kinderen hier ook al van op de hoogte 

gebracht. 
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Agenda  

30 en 31-01:  

         Stakingsdagen 

03 en 04-02: 

         Studiedagen;  

         alle kinderen vrij! 

10 en 11-02:  

         10-minuten  

         gesprekken en  

         rapporten 

10 t/m 13-02: 

         Schoolkeuze - 

         gesprekken gr. 8 

17 t/m 21-02: 

         Voorjaarsvakantie 

24-02 en 26-02: 

         Hoofdluiscontrole 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ouders van Waarde 

http://www.ouders.net 

 

 

 

               
 

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 15 februari staat er een link open op onze website 

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

kunnen worden.  

 

10 - minuten gesprekken / schoolkeuze gesprekken 

Op maandag 10 en dinsdag 11 februari zijn de 10-minuten 

gesprekken voor groep 1 t/m 7.  

Voor groep 8 zijn in die week de schoolkeuzegesprekken.   

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 30 januari om 19.00 uur gaat de inschrijving 

open en kunt u uw kind(eren) inschrijven.  

Op woensdag 5 februari om 19.00 uur sluit de inschrijving.  

 

Kanjers in het zonnetje  

Deze maand staan de fruitsnijders in het zonnetje. We zijn 

enorm blij met de grote groep ouders die meehelpen met het 

verdelen en snijden van het schoolfruit. 

Samen met meester Hans zorgen ze ervoor dat de kinderen 

drie dagen per week op een fraaie manier het fruit 

voorgeschoteld krijgen. Soms laten ze zelfs hun creativitiet 

hier op los, bijvoorbeeld met het maken van fruitspiezen.  

We bedanken Anouschka, Ayse, Ida, Ineke, Katharina, Maka, 

Margé, Marjolein, Marsja, Rebekka, Sabrina, Sumitra, Yvonne 

en Falko voor hun grote inzet. 

http://www.ouders.net/
http://www.julianaschool-sneek.nl/


 
 

Verjaardagen in 

februari 

  1: Joep Westerhoff 2B    

  3: Fimme Wassenaar   

     (5) 

  6: Sofie Geldhof (5) 

10: Martijn Pleket (7) 

13: Gyvencley de Jong  

      (2A)  

15: Jeffrey ten Dam (8)  

16: Rayella de Jong (7) 

16: Sem Kroles (4) 

17: Kian Rienstra (2B)   

17: Naomi Stork (8)  

21: Ella Heidinga (2B)   

23: Jazzebel de Jong    

      (3)   

28: Daniel Conradie (8) 

28: Manon Feenstra (6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van een leerling 

Vorige week hebben we afscheid genomen van Boaz Ben 

Kroon (groep 4). Hij is naar SBO De Súdwester gegaan.    

We wensen hem daar een hele fijne tijd toe.    

                                                                                    

Bewegend leren                                                                                     
Deze keer als bewegend leren - tip:   

“Muziekfestival”: Maak samen de mooiste muziek met 

bijzondere, zelfgemaakte instrumenten. Bijvoorbeeld met een 

pan en pollepel, deksels, een lege fles of eentje gevuld met 

rijstkorrels.  

 

                 
 

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 kinderen maken een tijgerstnadbeeld. Dit is een oefening 

voor rusteloze kinderen. Ze leren elkaar kennen: op 

uiterlijkheden, op wat een kind heeft, wat een kind doet, 

leuke gebeurtenissen. Ze leren bealngstelling tonen. Ze 

stellen vragen aan elkaar en ze beelden ruzie en oplossingen 

uit. Er worden vertrouwensoefeningen gedaan: tunnel en 

berg, de tijger, blindemannetje. Ze maken een toneelstuk van 

het dorpje. 

Groep 3: “Max en de vogel” 

Gevoel, hoe voel je je vandaag? Bang, boos blij? 

Grenzen stellen. Ze doen allerlei vertrouwensoefeningen. 

Rekening houden met een ander. "Jij doet stom ,ik draai mij 

om": afstand nemen van vervelend gedrag. 

Groep 4: “Max en de klas” 

Herhalen afspraken kanjertraining: We vertrouwen elkaar. We 

helpen elkaar. Niemand speelt de baas. Niemand lacht uit. 

Niemand doet zielig.  

- Ik voel me...…...Praten over gevoelens. Blij, boos, bang, 

verdrietig/bedroefd of andere gevoelens.  

Ruzie; Iedereen heeft wel eens ruzie. Hoe komt dat? Wat kun 

je doen om hier mee om te gaan? Hoe kun je het 

goedmaken?  

Groep 5: “Max en de zwerver” 

Voor groep 5 geldt dat de onderwerpen nagenoeg gelijk zijn 

als in de vorige periode. 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.  

Groep 6/7: “Werkboek deel 2” 

“Hoe los ik het op”. 

De kinderen gaan vanuit verschillende casussen een 

toneelstukje spelen. Ze laten hier zien hoe zij het zouden 

oplossen. We gaan daarna de oplossingen vanuit 

verschillende invalshoeken bekijken. We gaan ook kijken naar 

situaties waarbij er een smoes gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: 

Maar zij daagt mij uit! 

Antwoord: Je laat je uitdagen en opjutten. Gun je die uitdager 

dat plezier? Doe maar net of de opjutter een radio is. Je hoort 

het wel, maar je luistert niet. 

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. We gaan verder met het pettenkwadrant.  

Ook wordt er in de groep verder gewerkt met social media en 

de eventuele negatieve gevolgen, zoals nepnieuws en sexting. 

afspraken.  

De kinderen leren voor zichzelf opkomen bij pestgedrag. 

 

Gezonde school 

Onze school heeft sinds enkele jaren het vignet Gezonde 

School. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze 

school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 

deskundigen.  

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 

schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke 

en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 

belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere 

leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

 

Onze school heeft in de afgelopen maanden het 

themacertificaat “Bewegen en Sport” behaald. We waren al in 

het bezit van het themacertificaat “Welbevinden”.  

In het schoolteam gaan we bespreken wat het volgende 

themacertificaat gaat worden waaraan we gaan werken.  

 

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 24 februari 

verwachten.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens het team van de Julianaschool, 

 

Klaas Jan Visser 

Schooldirecteur         


