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Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het zijn onzekere en spannende tijden, waarbij we helaas niet
ontkomen aan positieve corona uitslagen en quarantaine
situaties. Op de Julianaschool zijn alle groepen nog op school,
maar op de Koningin Wilhelminaschool zitten helaas twee
groepen thuis. In goede samenwerking tussen ouders en
school hopen we door deze lastige periode heen te komen.
We wensen u alvast fijne paasdagen toe!
Trefwoord
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van
liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder
grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de
voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13);
Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij
Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven
(Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas
(Johannes 20).
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop
geven. Het positieve naar boven halen.
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).
Paasvakantie
De paasvakantie duurt van vrijdag 2 t/m maandag 5 april.
Koningsdag
Op Koningsdag, dinsdag 27 april, zijn de kinderen vrij.
Meivakantie
De meivakantie duurt van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei.
Trouwen
Op zaterdag 3 april gaan meester Douwe (groep 7/8) en zijn
vriendin Angela trouwen. Op dinsdag 6 april komen ze op
school om het met groep 7/8 te vieren.
We wensen hen prachtige dagen toe!

Agenda
29-03:
Ouderraad vergadering
01-04:
Paasviering
02 t/m 05-04:
Paasvakantie
23-04:
Koningsspelen
27-04:
Koningsdag
03 t/m 14 mei:
Meivakantie

Groepsformatie 2021-2022
We zijn blij u te kunnen melden dat we in het volgende
schooljaar met 8 groepen gaan werken.
Vanwege de leerlingengroei van de afgelopen jaren hebben
we deze aanvraag toegewezen gekregen in het
bestuursformatieplan van Stichting Palludara. Dit betekent dat
we geen lastige groepscombinaties hoeven te maken.
De verwachting is dat we met ongeveer 175 leerlingen het
schooljaar gaan starten.
Met instemming van de MR komen we in 2021-2022 tot de
volgende groepsverdeling:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Zodra de verdeling van de leerkrachten over deze groepen
bekend is laten we u dat weten.
Verplaatsen van jubilea-activiteiten
Helaas hebben we vanwege de onzekere tijden de keuze
moeten maken om het Julianaschoolfestival, ter ere van het
100-jarig bestaan, nog een jaar op te schuiven.
We hopen dat in april of mei van 2022 de leerlingen de
workshops kunnen volgen om vervolgens met spetterende
optredens te komen op ons eigen festival.
De schoolreünie, die na twee keer doorschuiven was gepland
op zaterdag 24 april, wordt ook weer geannuleerd.
We hebben voor de schoolreünie de keuze gemaakt om deze
te houden bij het 105-jarig bestaan, dus in 2025.
We hopen dat, juist voor deze kwetsbare doelgroep, dan weer
een “normale” situatie is ontstaan.
Fietsen naar school
We merken dat er momenteel nog veel auto’s gebruikt
worden voor het brengen en halen van uw kinderen.
Aangezien de winterperiode weer voorbij is vragen we u om
de fiets (weer) te gaan gebruiken.
Het is gezonder en het maakt het qua autoverkeer bij school
ook een stuk rustiger en veiliger.

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

Kanjers in het zonnetje
Deze maand zetten we onze stagiaires in het zonnetje!
Mede dankzij hen kon de noodopvang in de lockdown periode
georganiseerd worden.
Daarnaast zijn we erg blij met de ondersteuning die ze bieden
aan leerlingen, tijdens de lessen of met het geven van lessen.
We bedanken Sander, Kars, Ashley, Nynke, Anna, Sjoukje,
Jannie, Imre, Kevin, Mathijn, Marleen, Marrin en Boaz voor
hun inzet.

Nieuwe leerlingen
In april starten de volgende kinderen op onze school:
Aniek Sturms en Femme Krikke komen in groep 1A en Danny
Mann komt in groep 1B.
We wensen hen mooie jaren toe op de Julianaschool.

Verjaardagen in april
4: Mila van
Eijkelenborg (5)
4: Deon de Jong (2A)
9: Roos de Jager (3)
12: Flame Hiemstra
(2B)
14: Tom Borggreve
(2B)
15: Joshua de la Paz
(1B)
15: Nilan Roberti (1A)
18: Esmé Vermaning
(3)
19: Rixt Cnossen (6)
21: Joud Alhadi (6)
21: Daan de Graaf (5)
21: Hugo Plantinga (3)
22: Tygo Bosma (2A)
23: Jip Moerke (6)

Gezonde School – Thema relaties en seksualiteit
Wij dragen het predicaat “Gezonde School”. In de afgelopen
jaren hebben we in dat kader de themacertificaten voor
“Welbevinden” en “Bewegen en Sport” behaald. Deze zijn
gekoppeld aan de sociale emotionele ontwikkeling
(Kanjertraining) en aan het bewegend leren. Sinds kort zijn
we gestart met het thema “relaties en seksualiteit”.
Dit thema is één van de verplichte kerndoelen van het primair
onderwijs. Met behulp van de methode “Kriebels in je buik”
wordt op een interactieve manier met de leerlingen gesproken
over hun eigen lichamelijke ontwikkeling en relaties met
anderen. Ook leren ze om grenzen aan te geven.
Het is een methode voor groep 1 t/m 8 met passende lessen
bij de verschillende leeftijden.
Dit schooljaar zullen er enkele lessen worden gegeven en
vanaf volgend schooljaar zijn dat vijf lessen per schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar wordt er bij de
informatieavond uitleg over gegeven.
Ook zijn we van plan om volgend schooljaar een ouderavond
te organiseren, in samenwerking met de GGD.
Gezonde traktatie
Hierbij weer een tip van Marieke Plas (de moeder van Wolf en
Jet Polman) voor gezonde traktaties:
Hierbij weer een recept. Ditmaal voor havermoutkoekjes.
Lekker voor bij de thee!
De basis bestaat uit banaan en havermout, voor de rest kan
je er alles aan toevoegen wat je zelf lekker vindt!
Ingrediënten:
2 bananen
100 gr havermout
35 gr amandelen gehakt
40 gr kokos
25 gr rozijnen
20 gr kokosolie of zonnebloemolie
Zo maak je het:
Verwarm de oven voor op 180 graden (hetelucht).
Prak de banaan glad met een vork.
Voeg alle droge ingrediënten toe en meng het door elkaar.
Laat de kokosolie smelten (de zonnebloemolie is al klaar voor
gebruik) en meng dit door het deeg.
Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Vorm met 2 lepels, 12 hoopjes van het deeg op de bakplaat
en druk ze iets aan met de bolle kant van de lepel.
Bak de havermoutkoekjes in ongeveer 15 minuten af in de
voorverwarmde oven.
Bron: uitpaulineskeuken.nl

Bewegend leren

Deze keer als bewegend leren - tip: Nieuw leven
Ga samen op zoek naar pasgeboren dieren en nieuwe
bloemen / planten in de buurt. Wie kan de meeste vinden?
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 26 april
verwachten.
Met een vriendelijke groet,
Namens het team van de Julianaschool,
Klaas Jan Visser
Schooldirecteur

