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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 
Trefwoord 
- 16 november t/m 4 december: Aanpassen 
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen 
aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.  
Bijbel: Ruth  
- 7 t/m 18 december): Verlichten 
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in 
het licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een 
kwaad/positief daglicht stellen.  
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De 
kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte (Matt.1,2). 
 
Kerstvakantie  
De kerstvakantie begint voor de groepen 1 t/m 4 op vrijdag 
18 december.  Donderdag 17 december is voor hen dus de 
laatste schooldag voor de vakantie. Na de kerstviering op 
deze donderdagmiddag zijn zij vrij. 
 
Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat zij vrijdagmorgen nog 
naar school gaan. Hun kerstvakantie begint op 18 december 
om 12.00 uur.  
 
De kerstvakantie duurt t/m vrijdag 1 januari. 
 
Herinnering ouderbijdrage 
Vorige maand 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. 



Agenda  
 
04-12:  
Sinterklaasviering 
 
17-12:  
Kerstviering 
 
Kerstvakantie 
(Zie beschrijving op de 
vorige bladzijde) 
 
               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december 
Sinterklaas hoopt op vrijdag 4 december de Julianaschool 
weer te bezoeken.   
Het is de bedoeling dat alle kinderen ’s morgens om 8.20 
uur op school zijn. De kleuters en groep 3 komen door hun 
eigen ingangen en groep 4 t/m 8 verzamelt op het plein. 
Om 08.20 uur gaat de bel en worden de kinderen van groep 4 
t/m 8 opgehaald door de leerkrachten.   
Ze kunnen dan de surprises naar binnen brengen en zich 
verzamelen in de lokalen. Vervolgens gaan ze samen met de 
leerkrachten naar buiten voor het ontvangst van 
Sinterklaas. Vanwege de corona-maatregelen mogen ouders 
hier helaas niet bij aanwezig zijn.  
 
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken voor de 
ochtendpauze mee te nemen. 
De groepen 5 t/m 8 hebben gewoon tot 14.00 uur les. Zij 
nemen dus wel een lunch mee voor tussen de middag! 
 
Omdat er waarschijnlijk meer kinderen dan normaal met de 
auto worden gebracht (i.v.m. surprises) vragen we u om 
gebruik te maken van de tút en d’r út strook.  
Wilt u alleen de kinderen laten uitstappen en graag gelijk 
weer doorrijden om opstoppingen te voorkomen! 
 
Informatie voor ouders van de groepen 5 t/m 8: 
Sommige kinderen hebben misschien grote, zware en/of 
fragiele surprises, die in vorige jaren door de ouders naar 
binnen werden gebracht.  
Deze surprises mogen deze keer al eerder gebracht worden.  
U wordt dan verzocht de desbetreffende leerkracht een 
bericht via social schools / mail te sturen om te vertellen 
wanneer u de surprise komt brengen. Onze voorkeur gaat uit 
naar de donderdagmiddag.  
De andere kinderen kunnen de surprises gewoon op de 
vrijdagochtend meenemen naar school.  
 

            

Kanjers in het zonnetje        
Deze maand staan de oud-papier ouders in het zonnetje. 
Donderdagavond 26 november is namelijk de laatste keer dat 
het oud-papier door de Juliana- en de Koningin 
Wilhelminaschool wordt ingezameld. Op de vorige nieuwsbrief 
heeft u hierover kunnen lezen. 
We bedanken alle ouders die in de afgelopen jaren een 
bijdrage hebben geleverd. In het bijzonder noemen we de 
huidige vrijwilligers: Wybe Cnossen, Marco van der Meulen, 
Willem Matthijs Sturms, Alex de Jong, Jasper Visser, Alex van 
Woesik, Rik Geertsma, Michel Miltenburg, Aan Willem 
Bonnema, Klaas IJntema, Pieter Wassenaar en Marijn Smit. 
Bedankt voor jullie inzet!  



 
 
Verjaardagen in 
december 
 
11: Meike Bonnema  
     (1A) 
11: Kardelen Jansma    
      (4) 
12: Ece Maria Jansma  
     (6) 
12: Charissa Nijenhuis  
     (3) 
17 Kasper Luhoff (4) 
17: Liam de Wagt (4) 
18: Mirthe de Jager (7)  
18: Julia de Jong (1B) 
21: Silke Hormann (5) 
22: Julia Grabowska(7) 
22: Lynn Groenewoud  
      (6)   
25: Julia Bijlsma (7) 
25: Imre de Jager (1B) 
27: Fenna Vos (6) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Kerstviering op donderdag 17 december 
Wat spijtig dat we vanwege de coronamaatregelen niet samen 
met de ouders Kerst kunnen vieren. Er lagen al mooie 
plannen klaar voor een viering in de Zuiderkerk, maar helaas. 
Net als u hopen we dat het volgend schooljaar weer mogelijk 
is. 
De viering voor de kinderen vindt plaats op donderdag 17 
december tussen 17.00 en 18.00 uur.  
Voor een goede organisatie komen de groepen op 
verschillende tijdstippen aan en gaan ze ook op verschillende 
tijdstippen naar huis. Ze kunnen binnenkomen in de voor hen 
bekende ingangen, zoals we die nu ook overdag gebruiken. 
De groepen 1/2 en groep 3 worden om 16.50 uur verwacht op 
school en de groepen 4 t/m 8 om 17.00 uur. 
De groepen 1/2 en groep 3 kunnen om 17.50 weer opgehaald 
worden en de groepen 4 t/m 8 om 18.00 uur. 
We gaan dit schooljaar twee groepen aan elkaar koppelen om 
samen deze viering te houden. 
Groep 1/2A wordt gekoppeld aan Groep 5, Groep 1/2B aan 
Groep 4, Groep 3 aan Groep 6 en Groep 7 aan Groep 8.  
Halverwege de viering krijgen de kinderen een traktatie. 
 
Nieuwe leerling 
Begin november is Bo Nooitgedagt gestart in groep 1A. Van 
harte welkom Bo en veel plezier toegewenst op onze school! 
 
Gymschoenen 
In augustus hebben we in de nieuwsbrief verteld over het 
hergebruiken van gymschoenen. Bij de zij-ingang, achter de 
buitendeur, staat tot de kerstvakantie een doos.  
U kunt hier gymschoenen in leggen, die te klein zijn 
geworden. Andere ouders mogen hier gymschoenen uit halen.  
 
Social Media in de thuissituatie 
Kinderen maken veelvuldig gebruik van social media. Met 
name in de bovenbouwgroepen zijn kinderen hier erg actief 
mee. Het is een prachtig medium om contacten te kunnen 
leggen, waarbij echter goede voorlichting erg belangrijk is.  
Op school praten en werken we met kinderen over 
mediawijsheid. 
 
Af en toe benaderen ouders ons om te vertellen dat het in de 
thuissituatie, tussen kinderen onderling, niet altijd goed gaat. 
Soms ontstaan hierdoor conflicten, wat kinderen verdrietig 
maakt.  
Omdat wij geen zicht op deze contacten hebben en het los 
staat van een schoolsituatie, is het voor ons niet haalbaar om 
deze problemen op te lossen. 
Wij kunnen in zo’n situatie nog wel de regels in de groep 
nogmaals herhalen. 
Wilt u thuis ook met uw kinderen praten over de voordelen en 
de gevaren van social media?  
Wilt u ook proberen om daarnaast zo goed mogelijk zicht te 
houden met wie ze contact hebben en wat ze elkaar 
berichten?  
Alvast bedankt voor deze samenwerking.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bewegend leren    

 
                                                                                                                 
Deze keer:  “Circusfamilie”:  
 
Hoeveel circusattracties kunnen jullie samen nadoen?  
Doe bijvoorbeeld onhandig als een clown, ga jongleren en 
overgooien of doe acrobatentrucs. 
Maak het nog leuker door ook je eigen circusmuziek te 
maken. 
 
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 14 december 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van de Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur    
 
 



 

 
 
 
 
 


