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Kreet van de week

Naar inhoud

Geboren
Op 19 december is Tess Egberdina geboren. Tess is het zusje van Lars (groep 2b) en Nina Nijland
(Speenkruid 11, 7463 EK). Op het geboortekaartje staat het volgende gedichtje:
Ons derde wonder,
zo kwetsbaar en klein.
Het is zo bijzonder,
dat wij voortaan met ons vijven zijn.
We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!
Naar inhoud
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Kerst
Deze week is er in alle groepen het kerstfeest gevierd. De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben een
viering in ‘de Ark’ gehad, waarbij ook de ouders waren uitgenodigd.
Wat fijn om te zien dat de kerk bijna helemaal vol zat met kinderen en volwassenen, om samen met de
herders te ontdekken dat er een heel bijzonder Kindje is geboren. Jezus is Zijn naam en Hij is de Zoon
van de Allerhoogste!

De andere groepen hebben de kerstviering in hun eigen groep gehad op donderdag- of vrijdagmorgen. De
afgelopen adventsweken hebben we toegeleefd naar het kerstfeest: door de Bijbelverhalen die er zijn
verteld, de liederen die we hebben gezongen, de gedichtjes die er zijn geleerd en het knutselwerk dat er
is gemaakt.
Nog een paar dagen….. en dan is het ook echt Kerst. We wensen u, samen met de uwen een gezegende
Kerst toe!
Naar inhoud

Personeel
Na de kerstvakantie gaat er het een en ander veranderen in de personele bezetting van de Julianaschool.
Het zwangerschapsverlof van juf Joannieke van het Goor gaat vandaag in. Zij wordt in het nieuwe jaar
vervangen door juf Renske Tijhof. We wensen Joannieke een goede verloftijd toe en wensen Renske een
fijne tijd met de groep toe.
Juf Harmina Manenschijn gaat met ingang van het nieuwe jaar de taak van directeur van de Beatrixschool
op zich nemen. Dit doet ze samen met de IB-er van de Beatrixschool. Ze gaan dit tijdelijk doen tot aan de
zomervakantie. Het is de verwachting dat er na de zomervakantie een nieuwe directeur benoemd kan
worden. Harmina heeft vorig schooljaar de schoolleidersopleiding gevolgd en kan nu hetgeen ze geleerd
heeft in de praktijk brengen. Ze heeft er erg veel zin in om deze taak op zich te nemen. Omdat de
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directietaak op de Beatrixschool behoorlijk wat tijd van Harmina zal vragen, legt ze het IB-werk bij ons op
school neer. Haar lesgevende taak in groep 8c blijft ze wel doen. We wensen Harmina een fijne tijd toe op
de Beatrixschool.
Juf Froukje van Beuzekom zal het IB-werk van Harmina in de groepen 7 en 8 op zich gaan nemen.
Froukje heeft hier enorm veel zin in. Ze heeft de IB-opleiding gedaan en heeft vorig jaar al ruim een half
jaar het IB-werk in de groepen 5 en 6 vervangen en ze heeft hier erg van genoten. Doordat ze het IB-werk
van Harmina gaat overnemen, kan ze het werk als groepsleerkracht van groep 4a niet meer doen. Gelukkig
hebben we een goede vervanger voor haar weten te vinden. Juf Harriët Aanstoot-Wessels wordt met
ingang van het nieuwe jaar de groepsleerkracht van groep 4a op de maandag, dinsdag en de woensdag.
Harriët is geen onbekende voor onze schoolvereniging PCPO. Ze heeft in de afgelopen jaren al heel wat
langdurige invalklussen binnen onze schoolvereniging op zich genomen. We wensen Froukje een goede tijd
toe als IB-er en Harriët een fijne tijd met groep 4a.
Naar inhoud

Schoonmaakavonden
Om het nieuwe jaar schoon en fris te gaan beginnen, staan er in de
eerste week van het nieuwe jaar schoonmaakavonden ingepland.
Op dinsdag 9 januari zijn de groepen 0/1, 3, 5 en 7 aan de beurt
en op woensdag 10 januari de groepen 2, 4, 6 en 8. Beide avonden
beginnen we rond 18.30 uur.
Komt u ook helpen in het lokaal van uw oudste kind? Wij zullen zorgen
voor koffie/thee met iets lekkers erbij!
Naar inhoud

Boekbespreking
Afgelopen maandag deed Hugo uit
groep 7d zijn boekbespreking. Hij had
een heel speciaal boek uitgekozen. Een
boek dat door zijn eigen oma is
geschreven! Als verrassing had hij zijn
oma meegenomen naar school, zodat
de kinderen alles wat ze wilden weten
over het schrijverschap aan haar
konden vragen. Zijn oma had voor elk
kind uit de groep het boek, waar Hugo
zijn boekbespreking over heeft gedaan,
als cadeautje meegenomen. Wat een
verrassingen!
Naar inhoud
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Hoofdluiscontrole
Gelijk de eerste maandag in het nieuwe jaar, 8 januari, is er een hoofdluiscontrole. Wilt u uw kind deze
dag geen strikjes, vlechtjes, gel of haarlak in doen? Dat controleert wel zo prettig voor de
hoofdluisbrigade. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Naar inhoud

Kalender
25 december
t/m 5 januari

Kerstvakantie

28 december
29 december

Tafeltennistoernooi groepen 5 en 6 gymzaal Huttenwal (www.ttvr.nl)
Tafeltennistoernooi groepen 7 en 8 gymzaal Huttenwal (www.ttvr.nl)

9 januari
10 januari

Schoonmaakavond groepen 0/1, 3, 5 en 7
Schoonmaakavond groepen 1/2, 2, 4, 6 en 8

25 januari
25 januari

Oudergebedsgroep
Open huis en inschrijving nieuwe leerlingen

Naar inhoud

Groet
Het team van de Julianaschool wenst u:

Naar inhoud
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