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Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar en de
laatste in 2020.
In deze bijzondere laatste week voor de Kerst sturen we u
deze nieuwsbrief, waarbij we ons realiseren dat sommige
items nog enigszins onzeker zijn, vanwege de maatregelen.
Zodra er meer nieuws is, dan laten we u dat weten.
We wensen u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Trefwoord
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Horen
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en
kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel
(Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1);
Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots
(Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13, 45).
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld,
vriendschap, kansen en geluk verdienen.
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs
(Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); De talenten
(Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De
boom zonder vruchten (Lucas 13).
Kerstvakantie
De kerstvakantie duurt t/m vrijdag 1 januari.
Vanaf maandag 4 januari krijgen de kinderen thuiswerk en/of
online les.
Cito - LVS toetsen
Vanwege de coronamaatregelen worden de geplande citotoetsen in januari uitgesteld.
Schoonmaakavond
De geplande schoonmaakavond van dinsdag 12 januari komt
te vervallen, vanwege de coronamaatregelen.

Agenda
04-01:
Start van de onlinelessen en het
thuiswerken.
11-01:
MR vergadering
25-01:
Ouderraad vergadering

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie starten Perijn Teeuwissen en Eline
Brouwer bij ons op school. Perijn is verhuisd en komt in groep
5. Eline is 4 jaar geworden en komt in groep 1A.
We wensen hen veel plezier op de Julianaschool.
Afscheid van leerlingen
Vanwege een verhuizing hebben wij en de kinderen uit groep
4 en groep 1/2A deze week afscheid genomen van Famke en
Meike Bonnema. We wensen Famke en Meike veel plezier in
hun nieuwe huis en op hun nieuwe school.
Herinnering ouderbijdrage
In oktober heeft u de brief voor de ouderbijdrage ontvangen.
Hieronder kunt u een kleine passage uit de brief terugvinden.
De minimale ouderbijdrage is €17,50 per leerling. Het hogere
tarief, waar u voor kunt kiezen, is €25,00.
Daarvan kunnen we nog meer activiteiten bekostigen. Wij zijn
blij met uw (financiële) steun!
Voor het schooljaar 2020-2021 verzoeken wij u de
ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer
NL89 ABNA 0643912991 t.n.v. Ouderraad Julianaschool.
Dit onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de
groep waarin ze zitten.
Kanjers in het zonnetje
Deze maand staan de Sinterklaas / Kerst - Ouders in het
zonnetje.
Wat was de school in de sinterklaasperiode en in de weken
voor kerst weer prachtig versierd! Dit hebben we te danken
aan de ouderraad en een groepje ouders die daarbij geholpen
heeft. Heel erg bedankt daarvoor.
Ook de ouders die hebben meegeholpen in de
sinterklaasorganisatie en op de dag zelf, willen we hierbij
bedanken.
De kerstviering was ook met de hulp van de ouders
voorbereid, maar helaas liep dit, vanwege de
coronamaatregelen, iets anders dan gepland. Gelukkig
konden de kinderen nog wel de kerstattentie meekrijgen, die
was geregeld door de ouderraad. Bedankt voor jullie inzet!
Gymschoenen
Wat zijn er al veel gymschoenen ingeleverd voor her-gebruik.
Super! Achter de deur bij de zijingang staat een doos waaruit
u schoenen mag halen.
Bewegend leren

Ouders van Waarde

Deze keer: “Kleuren Speuren”:

https://www.ouders.net
/ouders/

Roep een kleur. De anderen raken daarna zo snel mogelijk
iets van die kleur aan. Wie is het snelst?

Verjaardagen in
januari
1: Zain Alhadi (7)
2: Ben van der Galien
(7)
2: Arlon Hoekstra (8)
6: Puck Moerke (5)
7: Quinten Schoppen
(8)
8: Lynn Kroles (2A)
10: Amber Sloetjes (5)
13: Jolene Sikkens (3)
17: Lara de Vries (6)
20: Charise de Jong (8)
23: Audrey Post (2A)
28: Bjorn Hormann (6)
29: Moana Banse (7)

Gezonde traktaties – Gezonde school
Op de komende nieuwsbrieven krijgen we maandelijks een tip
van Marieke Plas (de moeder van Wolf en Jet Polman) voor
gezonde traktaties. We zijn hier erg blij mee, omdat dit prima
aansluit bij ons gezonde school beleid.
Deze keer: “Recept: chocolade balletjes”
Lekker voor in de broodtrommel mee naar school of als
tussendoortje!
Ingrediënten:
 100 gram (medjoul) dadels, ontpit
 50 gram ongebrande amandelen
 50 gram rauwe ongezouten cashewnoten
 1 tl lijnzaad
 50 gram zonnebloempitten
 1 tl cacaopoeder
 50 gram gedroogde cranberry’s
 1 tl water
Voor de buitenkant:
 20 gram geraspte kokos (evt gemengd met 1 tl
hennepzaad)
 50 gram chocolade (70% cacao)
 flinke scheut kokosmelk (light)
1. Maal de amandelen en cashewnoten in een
keukenmachine fijn.
2. Voeg de rest van de ingrediënten toe en mix in de
keukenmachine tot alles aan elkaar plakt.
3. Haal uit de keukenmachine en rol met je handen kleine
balletjes van de mix.
4. Strooi de kokosrasp (en evt het hennepzaad) voor de
buitenkant op een bord en rol de balletjes erdoor. Leg
ze op een bord.
5. Smelt in een pannetje de chocolade au-bain marie en
mix met de kokosmelk.
6. Prik de balletjes een voor een aan een satéprikker en
dip deze in de chocolade.
7. Leg de chocolade balletjes op een ovenrooster (met
keukenpapier o.i.d. eronder tegen het lekken). Bewaar
in de koelkast.
(Deze blissballs zijn ook in te vriezen!)
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 25 januari.
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

HET TEAM VAN DE JULIANASCHOOL WENST U EN
JULLIE
PLEZIERIGE KERSTDAGEN
…. EEN GOEDE JAARWISSELING
….. EN EEN GEZOND 2021

