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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar.  
 
Trefwoord 
-28 september t/m 23 oktober): Onderzoeken 
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, 
rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het stellen 
van de juiste vragen.  
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab 
(Numeri 13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6). 
- 26 oktober t/m 13 november: Strijden 
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. 
Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan met 
conflicten. Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9). 
 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie gaat in per 12 oktober en duurt t/m 16 
oktober.  
 
Wijziging van een vrije dag (studiedag) 
(herhaling van een eerder social schools bericht) 
Er is een wijziging in de jaarplanning. De studiedag voor de 
leerkrachten op woensdag 3 maart vervalt. De kinderen gaan 
dan wel naar school. 
Daarvoor in de plaats is er op vrijdag 12 maart een studiedag 
voor de leerkrachten. Ze krijgen dan een nascholing voor de 
Kanjertraining. Alle kinderen zijn dus vrij op vrijdag 12 maart! 
In de agenda op social schools en in de jaarplanning op de 
website zijn deze data al aangepast. 
Wilt u deze ook aanpassen in uw eigen agenda? 
 
Ouderhulpformulier 
U heeft het ouderhulpformulier van de ouderraad ontvangen 
via Social Schools en in papier versie. 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.  
 
 
 



Agenda  
 
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 
 
26-10: MR-vergadering 
 
02 en 03-11:  
10-minuten gesprekken 
 
               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Schoolfruit 
Goed nieuws! Onze school is opnieuw één van de basisscholen 
die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma.  
In week 46 (9 nov t/m 13 nov) starten de groente- en 
fruitleveringen. De leveringen lopen t/m week 15 (12 t/m 16 
april). 
Wekelijks zullen we drie stuks fruit ontvangen, waarbij we 
weer graag gebruik maken van de ouderhulp. De ouders die 
zich hiervoor hebben opgegeven krijgen nog meer informatie.  
U krijgt binnenkort nog te horen op welke dagen de kinderen 
het schoolfruit krijgen. Wekelijks melden we dan wat voor 
fruit dat is, zodat u hier rekening mee kunt houden.  

Kanjers in het zonnetje  
Deze keer staan de kinderen van groep 5 en 6 in het 
zonnetje!  
Zij hebben namelijk geweldig hun best gedaan bij de verkoop 
van de Jantje Beton loten. Reuze bedankt groep 5 en 6!! 
 
Kanjertraining 
Zoals u weet werken we op school met De Kanjertraining.  
Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  
In de komende periode komen de volgende onderwerpen aan 
bod in de groepen: 
Groep 1/2A en 1/2B: 
In de kleuterklassen gaat ons volgende thema over "aardige 
dingen tegen elkaar zeggen". Het verhaal wat daarbij hoort 
heet "Max, Robin en Renée". 
Hierbij gaan we bezig met het geven (en ontvangen) van 
complimenten, elkaar bedanken, elkaar aankijken als je tegen 
elkaar praat, elkaar durven vertrouwen en over het helpen 
van elkaar.  
Groep 3: 
In groep 3 werken we in de komende periode over hoe je 
jezelf presenteert. De Kanjerafspraken in de groep worden 
herhaald. Ook wordt er gesproken over “waar je trots op 
bent”. De kinderen leren daarnaast hoe je iets aardig over 
jezelf en tegen een ander kunt zeggen.  
Groep 4: 
In groep 4 hebben we in de afgelopen weken het volgende 
besproken: De afspraken: 
We vertrouwen elkaar 
We helpen elkaar 
Niemand speelt de baas 
Niemand lacht uit 
Niemand doet zielig. 
Verder is er  gesproken over piekeren. Wat is dat en waar 
pieker je weleens over? Wat te doen om het te stoppen? 
In de komende periode gaat het over gevoelens. Er wordt 
gesproken over hoe de kinderen zich voelen. Ze praten hier 
met elkaar over. 
 
 



 
 
Verjaardagen in 
oktober 
 
  1: Kylaine Alting (6)  
  1: Kaylie de Jong (5)  
  1: Gwen de Vries (4)         
  3: Sam Boodts (2B) 
  6: Lena van  
      Eijkelenborg (7)  
10: Indy de Vries (5)  
15: Liam Nijholt (5)  
17: Jasmijn Dijkstra  
      (2B)  
19: Thijs van Hellemond 
      (4)  
21: Jimte Wassenaar  
      (7)    
22: Famke Bonnema  
      (4) 
23: Zoë Hollander (2A) 
24: Luca Boersma (1A) 
24: Nando van der  
      Heide (8)  
26: Chelsea Bakker (4) 
28: Wubbe Feenstra (4)  
28: Freya van Klaveren  
      (7)  
31: Sil van der Heide 
      (3)   
31: Jenayah Pelgrim (4)  
     
 
 
 
 
 
  

Groep 5: 
De afgelopen weken hebben wij in de klas gewerkt aan de 
regels en afspraken. Hoe gaan we met elkaar om? Wat doen 
we wel en wat doen we niet in de groep. Deze afspraken 
hebben de kinderen ook ondertekend. 
Na de herfstvakantie beginnen we met het boek "Max en de 
zwerver". In dit boek staan meer de omgangsvormen 
centraal. Thema 1 is "jezelf voorstellen". Hoe doe je dat? 
Groep 6: 
In de komende periode werkt groep 6 aan het volgende: 
Hoe zie ik mijzelf? De kinderen vullen in hoe zij zijn. 
Bazig/stoer of dapper/krachtig? Verlegen/bang/onzeker of 
bescheiden en gevoelig? 
Ook gaan de kinderen leren hoe je jezelf 'goed' presenteert. 
Welke houding laat je zien? 
Groep 7/8:  
Groep 7 en 8 werkt in de komende periode over “vertrouwen” 
en “omgaan met kritiek en feedback”.   
 
Kinderboekenweek 
Volgende week start de kinderboekenweek. Dit jaar is “En 
Toen” het thema.  
In samenwerking met onder andere de bibliotheek staan 
verschillende boeken centraal en behandelen de kinderen dit 
thema in de groepen of gaan ze op excursie. 
U bent gewend om uitgenodigd te worden bij de afsluiting van 
de kinderboekenweek. Helaas is dat vanwege de 
coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk. 
De kinderen op school vieren de opening en de afsluiting wel 
gezamenlijk.  
 
Bewegend leren    
                                                                  

                                              
                                                                                              
Deze keer:  “Hut bouwen”:  
 
Ga samen een stoere hut bouwen. Hier kun je van alles voor 
gebruiken, zoals tafels., dekens en stoelen. Bij goed weer kun 
je dit ook buiten doen met takken en bladeren.  
 
Talentenworkshops in november 
We zijn gewend om meerdere keren per schooljaar 
talentenworkshops te organiseren op school. Daar vragen we 
dan ook de hulp van ouders voor. De eerstvolgende 
workshops staan gepland in november.  
Mochten ouders, vanwege de coronamaatregelen, dan nog 
niet in school mogen helpen, dan hopen we het op een andere 
manier op te kunnen lossen. 



Schoolmaatschappelijk werker 
 

                              

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Mijn naam is  Desiree Boersma. Ik ben een medewerker van 
het Gebiedsteam Sneek Noord Súdwest-Fryslân en verbonden 
aan de school van uw kind(eren).  
Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, 
dan kunt u contact met mij opnemen. In een vertrouwelijk 
gesprek kan ik samen met u kijken wat we kunnen doen om 
de vraag of zorg, in ieder geval voor een deel, weg te nemen. 
 
Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als 
uw kind: 

- pest, gepest wordt of geen vriendjes heeft 
- erg druk of juist erg stil is 
- moeite heeft met uw scheiding 
- verdrietig is omdat iemand in de omgeving is 

overleden 
 
Afhankelijk van uw vraag kan ik met u meedenken, advies 
geven, kortdurende hulp geven of zorgen dat er passende 
hulp komt voor u en/ of uw kind.  
 
Mocht u contact met mij willen, dan kunt u mij op 
verschillende manieren bereiken.  
U kunt mij bellen via mijn mobiele nummer: 06-25717010. 
Als ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, 
dan kunt u het beste een mail sturen zodat ik u kan terug 
bellen.  
U kunt mij ook mailen via  d.boersma@sudwestfryslan.nl. Ten 
slotte kunt u natuurlijk ook op school bespreken dat u contact 
met mij wilt.  
Nog even ter info: er zijn geen kosten aan verbonden   
 
Vriendelijke groeten,    
Desiree Boersma    
Schoolmaatschappelijk werker vanuit het Gebiedsteam Sneek 
Noord 
 
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 26 oktober 
verwachten.  
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van de Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
 
Schooldirecteur    
  
 
 
 
 


