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Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar.
We gaan er samen een prachtig schooljaar van maken!
Trefwoord
Week 36: Overgaan
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar
vreemd. De verrassing van het onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de
Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).
Week 37 t/m 39: Respecteren
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van
dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en
manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden Kalf
(Exodus 15 t/m 32).
Afspraken over het ophalen
U heeft reeds eerder via social schools de schoolafspraken
gekregen voor de Coronamaatregelen. Deze zijn afgelopen
maandag ook nog kort besproken met de ouderraad.
Uit dit overleg kwam het advies om van tevoren duidelijk af te
spreken waar uw kind u kan vinden, als u hem of haar
ophaalt. Dit voorkomt dat hij/zij u moet gaan zoeken.
Jaarplanning 2020-2021
De jaarplanning met belangrijke data staat weer op onze
website www.julianaschool-sneek.nl onder het kopje
“informatie”. 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/

Agenda
31-08:
MR vergadering
31-08 – 04-09:
Ontruimingsoefening
09-09 t/m 23-09:
Jantje Beton Actie
(groep 5 en 6)
16-09:
Schoolfotograaf
14 t/m 25-09:
Cito-toetsen
leerlingvolgsysteem
23-09 t/m 30-09:
Kinderpostzegelactie
(groep 7 en 8)
30-09:
Start Kinderboekenweek
Thema: “En Toen”
02-10:
Leerlingenpanel 1
09-10:
Afsluiting
Kinderboekenweek
12 t/m 16 -10:
Herfstvakantie

Stagiaires
In de eerste periode van het schooljaar zijn de volgende
stagiaires op school:
Pabo-studenten:
- Nynke Kramer op ma en di in groep 1/2A
- Anna Haga op ma en di in groep 3
- Sander Over op ma in groep 6
Cios-student (gymlessen)
- Ashley Fransen op ma en do
Vanaf oktober/november komen er 1e jaars stagiaires
onderwijsassistenten in de onderbouwgroepen.
Afscheid van een leerling
Vorige week hebben we afscheid genomen van Shamma
Muhammad Ali uit groep 5. De familie Muhammad Ali is
verhuisd naar Hoofddorp. We wensen hen daar veel geluk!
Nieuwe leerlingen
Er zijn nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen sinds de
start en in de eerste weken van het nieuwe schooljaar.
Dat zijn Teun Feenstra (1A), Rein Doting (1B), Sven Eppinga
(3), Lisanne van Wieren (1B), Jenayah Pelgrim (4), Esmé
Vermaning (3), Lynn Groenewoud (6), Anuar Al Mashari (3),
Minah Witteveen (4), Sven Visser (1B), Zef de Waal (1A),
Xavi Geldhof (1B), Menno Nentjes (1A), Katleya Prashanova
(1B), Fenna Hoppe (1A), Davina van der Meer (4), Gana
Hashem (2B) en Majed Hashem (1A).
Allemaal heel hartelijk welkom en veel plezier toegewenst op
de Julianaschool.
Cito-toetsen
Zoals we reeds eerder hebben gecommuniceerd op de
nieuwsbrief van mei 2020; de Cito-toetsen van juni zijn
verplaatst naar september en worden binnenkort afgenomen.
Ouderhulpformulier
Binnenkort ontvangt u het ouderhulpformulier van de
ouderraad. U kunt hierop aangeven bij welke taken u dit
schooljaar kunt helpen.
In het belang van de kinderen zou het fijn zijn dat alle
gezinnen bij minimaal één activiteit actief betrokken zijn.
Schoolfotograaf
Op woensdag 16 september komt de schoolfotograaf op
school. Er worden dan weer portretfoto’s, groepsfoto’s en
broer/zus – foto’s gemaakt. In verband met de
Coronamaatregelen zijn er dit schooljaar geen broer/zus foto’s met kinderen die niet meer of nog niet op school zitten.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u meer informatie
vinden van de schoolfotograaf.

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

Informatieavonden
Binnenkort krijgt u via Social Schools te lezen hoe we de
informatievoorziening uit de groepen gaan organiseren,
aangezien het vanwege de Coronamaatregelen niet mogelijk
is om alle ouders in een lokaal te ontvangen..
Met de ouderraad is besproken wat de mogelijkheden zijn.

Verjaardagen in
september
3: Giovanni Ferreira
Da Silva (2A)
4: Elena de Jong (8)
6: Philine Hordijk (4)
8: Julian Troost (3)
8: Esmée van
Voorthuisen (5)
11: Pepijn Boonstra (5)
16: Julia van der Vijgh
(8)
23: Thijs Nentjes (5)
25: Danique Visser (4)
26: Ewoud Boonstra (3)
26: Merijn Dieterman
(4)
26: Eva van der Vijgh
(5)

Gebruik beeldmateriaal
Vanaf 2018 hebben wij u via een toestemmings-formulier
toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw kind(eren) in/op verschillende media. Leerlingen die
na die tijd bij ons op school zijn gekomen hebben het
toestemmingsformulier ingevuld dat binnen het
aanmeldingsformulier zit. U heeft kunnen aangeven of
beeldmateriaal van uw kind in de schoolgids/folder, op de
website, Social Schools, nieuwsbrief of Social Media mocht
worden geplaatst.
Graag wijzen wij u aan het begin van dit schooljaar op de
mogelijkheid dat u te allen tijde deze toestemming mag
wijzigen, intrekken of uitbreiden. U kunt hiervoor Klaas Jan
Visser benaderen.
Gymschoenen
Vanuit de ouderraad komt het voorstel om, in het kader van
duurzaamheid, te kleine gymschoenen beschikbaar te stellen
voor andere kinderen. Twee keer per jaar (december en juni)
zal er een bak in school worden geplaatst, waar ouders
gymschoenen in kunnen doen. Andere ouders mogen daar
dan schoenen uithalen voor hun kind.
Meer info volgt.
Bewegend leren

Deze keer: “Pimp je fiets”:
Versier samen je fiets met bijvoorbeeld slingers, kralen of
ballonnen. Maak samen de blits tijdens een tocht door de
wijk.

Kanjers in het zonnetje
Deze keer staan onze wasouders in het zonnetje! Twee keer
per week wordt de was opgehaald en weer schoon afgeleverd
op school.
We zijn hier erg blij mee en bedanken Rebekka de Jager, Jill
Hom, Sytske Yntema en Ayse Jansma-Eronat voor hun hulp!
Folders en flyers
Aangezien de ouders momenteel niet in school mogen komen
geven we de folders en flyers aan de kinderen mee naar huis.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 21 september
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

