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Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de negende en laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar.
Volgende week is de laatste week voor de zomervakantie en
we sluiten het schooljaar af op donderdag 2 juli om 12.00
uur.
We wensen u en de kinderen een fijne zomervakantie toe!
Trefwoord
Week 27 (29 juni t/m 2 juli): Overgaan
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar
vreemd. De verrassing van het onbekende. Bijbel: Tien
plagen, doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 15).
Zomervakantie
De zomervakantie begint op donderdag 2 juli om 12.00 uur.
Van vrijdag 3 juli t/m vrijdag 14 augustus zijn alle kinderen
vrij!
We zien de kinderen en u graag weer op maandag 17
augustus.
Viering laatste schooldag
De viering van de laatste schooldag vindt plaats op donderdag
2 juli. In samenwerking met de ouderraad maken we er een
prachtig festijn van! Er zullen spelletjes worden gedaan en
groepsoptredens. Er staan de kinderen ook enkele
verrassingen te wachten, zodat we toch nog een beetje het
“schoolreisgevoel” krijgen.
Vanwege de Coronamaatregelen mogen er helaas geen
ouders bij betrokken worden op het schoolplein. Daarom
kunnen we u niet uitnodigen voor de optredens.
De ouders van groep 8 willen we wel vragen om 11.30 uur op
de stoep tegenover de hoofdingang te gaan staan.
We willen namelijk de kinderen van groep 8 via de
hoofdingang er “uitgooien” en ze samen uitzwaaien.
Om 11.50 uur kunnen de kinderen van groep 1 t/m 3 worden
opgehaald. De andere groepen zijn om 12.00 uur vrij.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen!

Agenda
01-07:
Doorschuiven groepen
02-07:
Laatste schooldag
03-07 t/m 14-08:
Zomervakantie
17-08:
1e schooldag 2020-2021
17-08:
Hoofdluiscontrole
groep 1 t/m 4
17-08:
Start Gouden
Kanjerweken
19-08:
Hoofdluiscontrole
groep 5 t/m 8
24-08:
Ouderraad vergadering
31-08:
MR vergadering
31-08 – 04-09:
In deze week
ontruimingsoefening

Nieuwe leerkracht
Na de zomervakantie start Eline Ritchi als leerkracht in groep
1/2B. Zij zal dan alle dagen aanwezig zijn.
Via Social Schools heeft zij zich al aan u voorgesteld.
Afscheid van leerkrachten
- Op dinsdag 30 juni besteden we aandacht aan het afscheid
van juf Sia de Goede. Zij gaat met pensioen.
We zullen Sia gelukkig nog wel regelmatig terugzien op
school, omdat ze bij een aantal schooltaken aan onze school
verbonden blijft.
- In het afgelopen schooljaar heeft juf Joan van der Zee als
vervanger gewerkt in groep 1/2B. Na de zomervakantie stopt
deze vervanging en zal zij weer op andere scholen in onze
Stichting worden ingezet. Wij bedanken Joan heel hartelijk
voor haar inzet. Bij een eventuele ziektevervanging zien we
haar vast wel eens terug.
Tijdens de 10-minuten gesprekken hebben de ouders uit
groep 1/2B de gelegenheid gekregen om Joan en Sia nog
even te ontmoeten.
Interne begeleiding (IB)
Vanaf het volgende schooljaar krijgt onze interne begeleider
in de onderbouw, Geartsje Tjeerdema, meer uren op de
Koningin Wilhelminaschool. Zij zal dan niet meer de interne
begeleiding op de Julianaschool invullen.
Dorien Matla gaat de interne begeleiding in de onderbouw van
Geartsje overnemen. Zij vult dan de interne begeleiding in
voor alle groepen op de Julianaschool.
Jaarplanning 2020-2021
De jaarplanning met belangrijke data staat weer op onze
website. Via de link www.julianaschool-sneek.nl/informatie/
kunt u deze vinden. Als u wilt kunt u deze zelf uitprinten.
U kunt al deze belangrijke data ook vinden in de agenda van
Social Schools.
Schoolgids en schooljaarplan 2020 – 2021
De nieuwe schoolgids en ons schooljaarplan (schoolontwikkeling) zijn te vinden op onze website. U kunt hiervoor
ook de onderstaande link gebruiken.
https://julianaschool-sneek.nl/onze-school/

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

Lokaalverdeling 2020 – 2021
De lokalen worden volgend schooljaar als volgt verdeeld:
De groepen 1/2A, 1/2B, 3, 4 en 5 blijven in de lokalen, waarin
deze groepen dit schooljaar ook zaten.
Groep 6 komt in het lokaal waar dit schooljaar groep 6/7 zat.
Groep 7/8 komt in het huidige lokaal van groep 8.
We vinden het namelijk belangrijk om de combinatiegroep 6/7
in het volgende schooljaar naar een nieuw lokaal te laten
gaan. Dan is het voor hen ook weer een nieuwe start.
De gemeenschappelijke ruimte verderop in de gang kan ook
vanuit het nieuwe lokaal eenvoudig bereikt worden voor het
splitsen van de groep of het werken in groepjes.

Verjaardagen in juli
1 Evi Groeneveld (1)
7 Nikki Post (3)
14 Manon Sloetjes (1A)
22 Evelyn Sturms (1B)
23 Aleon Elonda (2A)
23 Femke van
Voorthuisen (7)
24 Liset Nentjes (2A)
25 Suze Schotanus (2)
26 Len de Boer (6)
31 Jaxon Vrolijk (1A)
Verjaardagen in
augustus
6 Finn Nijholt (2B)
9 Thomas Kroon (5)
11 Anne Marrit
Leffertstra (8)
11 Mila Stork (1B)
20 Jordi de Wolf (7)
27 Daan Hom (6)
28 Jurre Overdijk (7)
29 Jaeda Horst (3)

Afscheid van leerlingen
- Riemer Boersma uit groep 1B start na de zomervakantie op
SBO de Wetterwille. We wensen Riemer daar fijne jaren toe.
- Lisanne Stolk uit groep 6 start na de zomervakantie bij
Perspectief 10-14, een onderwijsaanbod van Stichting
Palludara en CVO-SWF voor 10 - 14 jarigen.
We wensen haar daar een fijne tijd toe.
Afscheid groep 8
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de
leerlingen uit groep 8.
Ze zitten nu in de afrondende fase op school en zijn bijna toe
aan de musicalopvoering voor hun ouders. Op woensdagavond 1 juli vindt deze afscheidsavond plaats in wijkcentrum
de Eekmolen. Dit schooljaar, vanwege de Coronamaatregelen,
met een kleine bezetting toeschouwers.
Donderdag 2 juli helpt groep 8 nog mee bij de laatste
schooldag, maar daarna is het toch echt zo ver dat ze de
basisschool gaan verlaten voor het Voortgezet Onderwijs.
We wensen Toby Alting, Joy de Boer, Romynke Brouwer,
Daniël Conradie, Jeffrey ten Dam, Zoë van Dijk, Youri
Feenstra, Lara de Graaf, Nova Haga, Klaas Efe Jansma, Justin
de Jong, Naomi de Jong, Florijan Kroon, Anne Marrit
Leffertstra, Guido Luhoff, Maro Manderalo, Lisa de Ruiter,
Shirina Sinnema, Thijs Stolk, Naomi Stork, Steyn Visch, Elske
Vos en Ilona de Vries veel plezier op hun nieuwe school en
hopen dat ze regelmatig nog eens langs komen.
Doorschuiven van de groepen
Op woensdag 1 juli tussen 11.00 en 11.30 uur schuiven we de
groepen door. Dit houdt in dat de kinderen al even
kennismaken met hun nieuwe leerkrachten en de nieuwe
lokalen.
Bewegend leren

Deze keer: “Kwallen gooien”:
Hang een kleed tussen twee bomen of palen. Ga aan
weerskanten staan en probeer elkaar niet te zien. Gooi nu
met waterballonnen over. Lukt het je om droog te blijven?

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan drie ouders van groep 8 in het zonnetje voor
het bouwen van het decor voor de eindmusical.
We bedanken Jan Luhoff, Sandra Quak en Natasja Dijkstra
voor hun hulp!
Folders en flyers
In de hal bij de hoofdingang kunt u weer folders en flyers
vinden.
Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek:
een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud!
De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook
als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon
en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook
luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G.
Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via
Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer
informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de ebooks en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer ebooks en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl
voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.
Met vriendelijke groet, het VakantieBieb-team
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 24 augustus
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

We wensen jullie alvast een geweldige zomervakantie
en hopen jullie gezond terug te zien op
maandag 17 augustus!!

