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Nieuwsbrief

Schooljaar 2019-2020

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar.
In de bizarre afgelopen twee maanden heeft u geen
nieuwsbrief ontvangen.
De reden hiervoor is dat we u de informatie steeds tussentijds
hebben laten weten via Social Schools. Daarnaast waren
verschillende vaste items niet van toepassing in deze periode.
We hopen dat u allemaal in goede gezondheid verkeert en we
samen het schooljaar goed af kunnen sluiten.
Fijne pinksterdagen toegewenst!
Trefwoord
Week 23 en 24 (2 juni t/m 12 juni): Protesteren
Inhoud: Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet en
protest omwille van rechtvaardigheid. Bijbel: Ester
Week 25 en 26 (15 juni t/m 26 juni): Redden
Inhoud: Helpen of wegkijken; redden of verloren laten gaan.
Geborgenheid en veiligheid. Bijbel: Geboorte van Mozes,
vlucht naar de woestijn (Exodus 1 t/m 4).
Studiedagen op 18 en 19 juni vervallen!!
In onze jaarplanning staat dat er op donderdag 18 en vrijdag
19 juni twee studiedagen zijn, waarop de kinderen vrij zijn.
Gezien het feit dat we vanaf 8 juni weer proberen het
“normale” ritme op te pakken, hebben we besloten deze
dagen te laten vervallen.
Mocht u hierdoor in de problemen komen, omdat u al andere
plannen had gemaakt voor deze dagen, dan kunt u contact
opnemen met de schoolleiding.
Pinkstervakantie
Op maandag 1 juni hebben alle kinderen een vrije dag, i.v.m.
de pinkstervakantie.
Protocollen voor Corona-maatregelen vanaf 8 juni
Gisteravond hebben we de protocollen voor de maatregelen
vanaf 8 juni gekregen. Begin volgende week ontvangt u hier
de uitwerking van voor onze school.
U kunt er al wel vanuit gaan dat alle kinderen weer op de
reguliere dagen naar school gaan.

Agenda
01-06:
Pinksteren
Kinderen vrij!
15-06:
MR vergadering
18-06:
Schoonmaakavond
Onder voorbehoud
21-06:
Vaderdag
24-06 en 25-06:
10-minuten gesprekken
Data onder voorbehoud
van de maatregelen
01-07:
Doorschuiven groepen
02-07:
Laatste schooldag
03-07 t/m 14-08:
Zomervakantie
17-08:
1e schooldag 2020-2021

Formatie 2020-2021
We zijn blij dat we in het komende schooljaar weer met 7
groepen mogen werken.
Met instemming van de MR is de volgende groepsverdeling
2020-2021 vastgesteld: 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7/8.
Daarnaast hebben we vanaf februari 2021 een Lio-stagiaire in
groep 7/8, namelijk meester Kars Romijn. Hij gaat dan drie
dagen per week lesgeven aan groep 7/8. Dit biedt ook de
mogelijkheid om groep 7 en groep 8 op verschillende
momenten te splitsen, zoals bij specifieke groep 8 activiteiten.
Op dit moment zitten we in een vacatureronde voor een
groepsleerkracht in groep 1/2B. Dit betreft een volledige
baan.
Met ingang van 01-08-2020 gaat juf Sia de Goede namelijk
met pensioen. Juf Aly Cnossen verdeelt haar werkzaamheden
vanaf de zomervakantie over meerdere groepen, zowel op de
Julianaschool als op de Koningin Wilhelminaschool.
Zodra de invulling van de vacature bekend is laten we u dat
weten.
De verdeling van de leerkrachten over de groepen is als volgt:
Groep 1/2A:
Amarins Muizer: ma t/m vrij
Groep 1/2B:
Vacature
Groep 3:
Marian de Wolff: ma, di en vrij
Tineke Ybema: woe en do
Groep 4:
Margriet Jaasma: ma t/m vrij
Groep 5:
Jellie Huitema: ma
Mieke Marra: di t/m vrij
Groep 6:
Meta Kramer ma, di, wisselwoensdag, do en vrij
Jellie Huitema: wisselwoensdag
Groep 7/8:
Douwe Greidanus: ma t/m vrij
Toelichting:
- In de afgelopen maanden werd juf Aly Cnossen vervangen
door juf Joan van der Zee. Deze vervanging zal naar
verwachting stoppen met ingang van de zomervakantie.
- Alle leerkrachten met groepsverantwoordelijkheid hebben af
en toe een registratiedag. Zij worden dan vervangen in de
groep. Voor de meeste groepen is dat één dag per maand, in
groep 7/8 twee dagen per maand.
Aly Cnossen doet deze vervangingen in de beide groepen 1/2
en in groep 4.
Tineke Ybema doet de vervangingen in groep 3.
Jellie Huitema doet de vervangingen in groep 5 en 6.
- Vanaf januari 2021 gaat juf Margriet Jaasma 4 dagen
werken. Op de vrijdag gaat juf Aly Cnossen dan lesgeven aan
groep 4.

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

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen maanden zijn Elise Postma en Elmirah Rachak
bij ons op school gekomen. Elise in groep 3 en Elmirah in
groep 2A.
Daarnaast zijn er verschillende kinderen vier jaar geworden
en bij ons op school begonnen:
- In groep 1A zijn dat Wiebe Nijenhuis, Nilan Roberti en
Tyler van der Kruk. Volgende week start Dewi de Boer.
- In groep 1B zijn dat Remon Wiersma en Joshua de la
Paz. Over twee weken sluit ook Ray Jack de Jager nog
aan in groep 1B.
Een heel hartelijk welkom aan alle hierboven genoemde
kinderen. We wensen hen prachtige jaren toe op onze school.
Afscheid van een leerling
Ella Heidinga uit groep 2B is na de meivakantie gestart op
SBO de Wetterwille. We wensen Ella daar fijne jaren toe.
Cito-toetsen verplaatst naar september
Op Stichtingsniveau is afgesproken om de Cito-toetsen niet af
te nemen in juni, maar deze te verplaatsen naar september.
In de komende weken willen we ons richten op het lesgeven
en op de hernieuwde groepsvorming en niet op het toetsen
van kinderen.
Rapporten
Eind juni ontvangen de kinderen hun schoolrapporten. Dit 2e
schoolrapport zal anders ingevuld worden dan gebruikelijk.
Verschillende toetsresultaten, waaronder de cito-gegevens,
ontbreken.
Er zal een voorwoord bij het rapport worden geschreven,
waarbij we verwijzen naar deze Corona periode.
10-minuten gesprekken
Volgende week krijgt u ook informatie over hoe we de 10minuten gesprekken gaan organiseren.
Bewegend leren

Deze keer: “Lotto in het park”:
Teken thuis dingen die je denkt te zien in het park. Ga er naar
toe. Kunnen jullie alles vinden? Wie krijgt de kaart vol?

Verjaardagen in juni
7: Shenna de Jong (6)
8: Marijn van der Bij
(4)
8: Lisanne Stolk (6)
9: Lara de Graaf (8)
9: Steyn Visch (8)
10: Jane Witteveen (2A)
11: Liam Wiersma (3)
17: Charlée Banse (2B)
17: Eva Dieterman (4)
18: Isis Haga (7)
19: Jill van der Kruk
(2B)
21: Eric ten Dam (5)
21: Sem Hom (3)
23: Wolf Polman (4)
26: Jet Polman (2A)
27: Brecht Krikke (1B)
28: Maro Manderalo (8)

Schoolreünie verplaatst naar 24-04-2021
Vanwege de corona-maatregelen wordt de schoolreünie
verplaatst naar zaterdag 24 april 2021.
De reünie valt dan in de jubileumweken, die we eerder al
verplaatst hadden naar april volgend schooljaar.
De link op onze website www.julianaschoolsneek.nl
blijft open staan.

Kanjers in het zonnetje
Deze maand staan onze stagiaire Kars Romijn en zijn maat
Djurre Bakker in het zonnetje.
Zij hebben namelijk een prachtig moestuintje gebouwd op
het schoolplein. Samen met de kinderen gaat meester Kars
hier groenten verbouwen en oogsten.
We zijn super blij met deze inzet van Kars en Djurre!!
Heel erg bedankt!

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad
De MR heeft op maandag 18 mei online vergaderd via Teams.
De volgende punten werden besproken:






Corona maatregelen. Hoe loopt het op beide locaties?
Formatie- verdeling van leerkrachten op de groepen.
Wegens instroom leerlingen Master Sperkhem volgend
jaar extra groep op KWS. Gesproken over combinatie
groep 7-8 JS volgend schooljaar. O.a. Informatie over
lio stagiair JS groep 7-8.
Overweging extra ouderavond KWS i.v.m. nieuwe
leerlingen en groep.
Mailadres MR- jsmr@palludara.nl met al uw vragen en
opmerkingen betreffende de Corona maatregelen of
formatie volgend schooljaar kunt u hier terecht!
De volgende MR vergadering is op maandag 15 juni
a.s.

Afscheidsavond groep 8 is verplaatst
De afscheidsavond van groep 8 is verplaatst van maandag 29
juni naar woensdag 1 juli. De reden hiervoor is dat er dan
meer mensen aanwezig mogen zijn in de Eekmolen.
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 22 juni
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

