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Beste ouders / verzorgers van de Julianaschool,  
Voor u ligt de tiende nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 
Trefwoord 
- 31 mei t/m 18 juni: Communiceren  
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, 
verdedigen, aanvallen. Een boodschap die aankomt. 
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en 
David; De dood van Stefanus (Handelingen 6 en 7); Saulus 
vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een 
stem op weg naar Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus 
moet vluchten (Handelingen 9).   
- 21 juni t/m 2 juli: Treuren 
Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, 
betreuren, maar ook opbeuren en troosten.  
Bijbel: Job  
 
Studiedagen op maandag 21 en dinsdag 22 juni 
Zoals u ook op onze jaarplanning kunt terugvinden staan er 
op maandag 21 en dinsdag 22 juni studiedagen gepland. 
Alle kinderen zijn deze beide dagen vrij! 
 
Promotiefilm Julianaschool  
Stichting Palludara heeft een project georganiseerd, waarbij 
studenten een kort promotiefilmpje voor onze school gaan 
maken. Wij kunnen deze bijvoorbeeld op onze website 
plaatsen of gebruiken bij een open dag.  
Daarom komen zij op maandagmiddag 7 juni met een 
cameraman onze school bezoeken om filmbeelden te maken. 
Een leuke manier om onze school te presenteren!  
Het gebouw wordt gefilmd, maar natuurlijk is een school geen 
school zonder leerlingen.  
Wanneer u niet wilt dat uw kind in beeld komt in het 
promotiefilmpje, dan verzoeken wij u dit uiterlijk donderdag 3 
juni aan ons te melden via de mail: 
klaasjanvisser@palludara.nl  
Tijdens het filmen wordt hier dan rekening mee gehouden.  
 
 
 



Agenda  
 
Woensdag 26 mei t/m 
woensdag 9 juni: 
Citotoetsen LVS 
 
Dinsdag 1 juni: 
Praktisch 
verkeersexamen gr. 8 
 
Maandag 14 juni: 
MR Vergadering 
 
Ma 21 en di 22 juni: 
Studiedagen:  
Kinderen vrij! 
 
Woe 23 t/m vrij 25 juni: 
Schoolkamp groep 7/8 
 
Dinsdag 29 juni: 
Onder voorbehoud: 
Schoolreis gr. 1 t/m 6 
 
Woensdag 30 juni en 
donderdag 1 juli: 
10-minuten gesprekken 
en schoolrapporten  
 
Dinsdag 6 juli: 
Afscheidsavond groep 8 
 
Woensdag 7 juli: 
Doorschuiven van de 
groepen 
 
Donderdag 8 juli: 
Laatste schooldag.  
12.00 uur vrij. 
 
Vrijdag 9 juli t/m 
vrijdag 20 augustus: 
Zomervakantie 
 
 
 

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

Formatie 2021-2022 
Op de nieuwsbrief van maart hebben we u laten weten dat we 
volgend schooljaar met 8 groepen gaan werken. 
Voor deze extra groep kwam er een vacature vrij. 
 
We zijn blij u te kunnen melden dat deze vacature ingevuld 
gaat worden door Kars Romijn. Kars is op dit moment 
leerkracht in opleiding (LIO) bij ons in groep 7/8. Volgend 
schooljaar wordt hij de groepsleerkracht van groep 7. 
 
Alle leerkrachten met groepsverantwoordelijkheid hebben 
eens per maand een administratiedag. Zij worden dan 
vervangen in de groep. Op dit moment is nog niet volledig 
duidelijk wie deze vervangingen gaan doen. Zodra we dat 
weten krijgt u dat te horen.  
 
In groep 1/2A hebben we een vacature voor een LIO-student, 
die vanaf februari 2022 drie dagen per week les komt geven.  
 
De verdeling van de leerkrachten over de groepen is als volgt: 
 
Groep 1/2A: Amarins Muizer: ma t/m vrij  
Groep 1/2B: Eline Ritchi: ma t/m vrij  
Groep 3: Marian de Wolff: ma, di en vrij  
              Tineke Ybema: woe en do  
Groep 4: Margriet Jaasma: ma t/m do 
De invulling van de vrijdag is op dit moment nog niet bekend. 
De betreffende ouders horen dat zo spoedig mogelijk. 
Groep 5: Jellie Huitema: ma  
              Mieke Marra: di t/m vrij  
Groep 6: Meta Kramer ma, di, wisselwoensdag, do en vrij  
              Jellie Huitema: wisselwoensdag  
Groep 7: Kars Romijn: ma t/m vrij 
Groep 8: Douwe Greidanus: ma t/m vrij 
 
Schoolkamp groep 7/8 
Van woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni gaan de kinderen van 
groep 7/8 op schoolkamp. Aangezien deze groepen in 
hetzelfde cohort zitten kan het schoolkamp sowieso doorgaan. 
(Er van uitgaande dat er geen nieuwe landelijke maatregelen 
worden afgekondigd). Vanuit de ouderraad ontvangen de 
betreffende gezinnen een brief over de betaling.  
 
Schoolreis groep 1 t/m 6 
Het schoolreisje staat gepland op dinsdag 29 juni. Op dit 
moment kunnen we nog geen zekerheid geven over het wel of 
niet doorgaan. Dit heeft te maken met de huidige corona-
maatregelen. De ouderraad en het team zijn in overleg over 
de mogelijkheden bij verruiming en bij geen verruiming.  
Sowieso willen we er voor de kinderen een bijzondere dag van 
gaan maken.  
Als het schoolreisje door kan gaan, dan ontvangt u ook nog 
een brief vanuit de ouderraad over de betaling.  
 
Nieuwe leerling 
Over twee weken start Yori Bosma in groep 1/2B.   
We wensen hem mooie jaren toe op de Julianaschool.  



 

 

 
 
Verjaardagen in juni: 
    
  7: Shenna de Jong 
       (7) 
  8: Marijn van der Bij 
      (5) 
  9: Ray Jack de Jager  
      (1B) 
10: Jane Witteveen (3) 
11: Elmirah Rachak (3) 
11: Liam Wiersma (4) 
17: Charlée Banse (3) 3 
17: Eva Dieterman (5) 
18: Isis Haga (8)  
19: Jill van der Kruk (3) 
21: Eric ten Dam (6) 
21: Sem Hom (4 
23: Wolf Polman (5) 
26: Jet Polman (3) 
27: Brecht Krikke (2B) 
28: Teun Feenstra (1A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymschoenen 
In augustus hebben we in de nieuwsbrief verteld over het 
hergebruiken van gymschoenen. Bij de zij-ingang, achter de 
buitendeur, staat tot de zomervakantie een doos.  
U kunt hier gymschoenen in leggen, die te klein zijn 
geworden. Andere ouders mogen hier gymschoenen uit halen.  
 

Kanjers in het zonnetje        
Deze keer zijn de kinderen van groep 7/8 de Kanjers van de 
school voor hun hulp bij het snijden van het schoolfruit. 
 
Bewegend leren 

                                    
Deze keer als bewegend leren - tip:  “Schat zoeken” 
Neem een doosje mee naar een grote zandbak of het strand. 
Zoek daar iets moois, zoals een steen of schelp en doe dit in 
het doosje. Verstop om de beurt voor elkaar de schat in het 
zand. Zijn jullie goede schatzoekers? 
                                                          
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 21 juni 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van de Julianaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur    
 
 


