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Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de negende nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het zijn nog steeds onzekere en spannende tijden, waarbij we
op school helaas niet voorbij zijn gegaan aan positieve corona
testen en quarantaine situaties.
De quarantaines hebben grote impact op leerlingen, ouders
en teamleden. Er lijkt geen einde aan te komen.
Dat er af en toe berichten komen die getuigen van enige
frustratie is dan ook begrijpelijk.
Maar er is gelukkig vooral begrip voor het feit dat we de
maatregelen moeten blijven volgen in het belang van ieders
gezondheid.
We zijn blij met onze ouders, leerlingen en leerkrachten, die
samen vooruit blijven kijken en de schouders eronder blijven
zetten.
Met deze goede samenwerking hopen we door deze lastige
periode heen te komen.
Om verschillende redenen is het goed om even afstand te
kunnen nemen in de aankomende meivakantie.
We hopen dat de leerlingen even heerlijk kunnen ontspannen
van een intensieve periode.
Trefwoord
Week 20 t/m 21 (17 mei t/m 28 mei): Vasthouden
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een
persoon vasthouden. In een verhaal, in een feest, in rituelen
of in gedrag.
Bijbel: Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen, alles
samen delen (Hand. 2).
Meivakantie
De meivakantie duurt van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei.
Dit is inclusief de Hemelvaartvakantie.
Pinksteren
Op maandag 24 mei is de Pinkstervakantie.

Agenda
03 t/m 14 mei:
Meivakantie
17 mei:
MR Vergadering
17 mei:
Ouderraad Vergadering
24 mei:
Pinkstervakantie
Woensdag 26 mei t/m
woensdag 9 juni:
Citotoetsen:

Bestratingswerkzaamheden kruising Bloemstraat
De gemeente SWF heeft ons laten weten dat de bestratingswerkzaamheden op de Looxmagracht verplaatst worden naar
de kruising met de Bloemstraat.
Voor zover nu bekend zal hier vanaf maandag 10 mei (week
van Hemelvaart) mee gestart worden. Ook in de weken na de
meivakantie kunnen wij hier nog hinder van ondervinden.
Dit betekent dat de school sowieso van maandag 17 mei t/m
vrijdag 28 mei vanaf de Koninginnebrug niet met de auto
bereikbaar is. De alternatieve route loopt via de
Looxmagracht en de Parallelweg.
Wilt u voor de veiligheid de aangegeven routes aanhouden?
Voor zover nu bekend kunnen fietsers en voetgangers wel via
de Koninginnebrug naar de Bloemstraat.
Op de fiets naar school
We merken dat er momenteel nog steeds veel auto’s gebruikt
worden voor het brengen en halen van uw kinderen.
Mede gezien de werkzaamheden willen we u nogmaals
verzoeken om de auto thuis te laten staan.
Het is gezonder en het maakt het qua autoverkeer bij school
ook een stuk rustiger en veiliger.
Nationaal Programma Onderwijs - Vragenlijst ouders
Via een Social Schools bericht op donderdag 29 april heeft u
meer informatie gekregen over het Nationaal Programma
Onderwijs.
Onderstaand stukje is een herhaling van een gedeelte van dat
bericht:
U heeft via de mail een vragenlijst ontvangen om alles goed
in kaart te kunnen brengen.
Deze vragenlijst ontvangt u als ouder en gaat over het
welbevinden van uw kind(eren) tijdens de lockdown periode
en het thuiswerken.
Per gezin ontvangt één ouder deze vragenlijst. Dat is degene
die als 1e verzorger in ons administratiesysteem staat.
U kunt de vragen maar voor één kind invullen.
Als u meerdere kinderen op school heeft, mag u zelf kiezen
voor wie u deze invult.
We hopen op een hoge respons en bedanken u alvast voor
het invullen van de vragenlijst.
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen week is Aeerin Mowed gestart in groep 1B.
Na de meivakantie starten Thijs Troost en Tess Boodts op
onze school. Thijs komt in groep 1B en Tess in groep 1A.
We wensen hen alle drie mooie jaren toe op de Julianaschool.

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

Afscheid van een leerling
In de week voor Pasen heeft Jayden Langius afscheid
genomen van groep 3.
Hij is na Pasen gestart op de Koningin Wilhelminaschool in
groep 3/4.
We wensen Jayden veel plezier op zijn nieuwe school.

Verjaardagen in mei
5: Hidde van Woesik
(7)
24: Tyler van der Kruk
(1A)
31: Julien van der Werf
(4)

Kanjers in het zonnetje
We willen graag onze Lio-Stagiaire “meester Kars Romijn” in
het zonnetje zetten.
Hij heeft ons moestuintje weer een opknapbeurt gegeven.
Samen met de BSO medewerkers van Kinderwoud kan hij er
nu weer voor zorgen dat er nieuwe planten en groenten
komen.
De leerlingen van school en de BSO kinderen kunnen deze
weer helpen verzorgen en rooien.

Gezonde traktatie
Hierbij weer een tip van Marieke Plas (de moeder van Wolf en
Jet Polman) voor gezonde traktaties:
Deze keer een zomers recept: Bananenijs!
Heb je ook vaak van die net te rijpe bananen over? Maak er
een feestje van!
Voor 4 personen:
Doe 3 bananen gepeld en in stukjes gesneden in de vriezer
totdat ze bevroren zijn.
Haal ze dan uit de vriezer en laat even 5-10 minuten wat
zachter worden.
Doe het in een schaal en voeg er een flinke scheut
(plantaardige) melk aan toe.
Blender totdat het een romig geheel is geworden.
Eventueel kun je er wat vanille essence aan toevoegen.
Als je er een echt feest van wilt maken, voeg dan vers
zomerfruit toe, kokosrasp of chocolade hagel!
Genieten maar!

Bewegend leren

Deze keer als bewegend leren - tip: “Afstanden schatten”
Schat in hoeveel looppassen het is van bijvoorbeeld huis tot
school of van school naar het park. Kijk samen of het klopt!
Bericht van Beweegteam Súdwest-Fryslân
Hallo kinderen en ouders/verzorgers!

ER ZIJN WEER NIEUWE FILMPJES *** SCAN & GO!!
Voor de meivakantie staan er weer nieuwe filmpjes achter de QRcodes! Iedereen mag meedoen, maar het raadsel is deze
keer speciaal voor kinderen van de basisschool van groep 3 t/m 5.
Bij jou in de buurt zijn 8 QR-codes verstopt. Kun jij ze allemaal
vinden???
Elke QR-code heeft een andere kleur. Scan de code met je mobiel en
je ziet een leuk filmpje. In het filmpje krijg je een beweegopdracht,
een puzzelstukje èn een tip waar je een andere QR-code kunt vinden.
Kun jij de puzzel oplossen en weet je welk dier we zoeken?
Speluitleg
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je
mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-filmpje.

Succes en heel veel SCAN & GO plezier!
Met sportieve groet,
Beweegteam Súdwest-Fryslân
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 24 mei
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

